
чугу!вськА РАйоннА дв'РжАвнА Адм|н|стРАц|я
хАРк|всько| оБлАст!

РозпоРядж[ння

9уц!в ]т, 3

!1ро розроблення !1рограми
|нформатизац1! чугу!вського
району на 2015-2017 роки

8|дпов|дно до 3акону укра1ни .[1Р' Ёап|ональну профаму
|нформатизац!|>, постанов 1{аб|нец \4|н|стр1в 9кра!ни в|д 12 кв|тття 2000 року
!\! 644 <|1ро затверд)кен!'{ порядку формування та виконавня рег!онально'!
|1рощами | проекту 1нформатизац|!> (|з зм|нами), прощами |нформатизац|!
{,арк|всько| област1 <Блектронна {арк!вщина> на 2014-201б роки. затверАжено!

р!тпенням {арк|всько| обласно] рали в|д 30 с|чня 2014 року, кеР).'точись
статтями 6' з9' 4| 3акону }кра!ни <|1ро м|сцев| дер;кавн| адм!н|сщац|!", з
мето1о вттровад)кення нов!тн|х |нформац|йнт.тх технолог1й в орган|зац1йн!
процеси та створенн'1 €диного |нформац|йного середовища району:

1. Бизнанити, що замовником розробки |1рощами |нформатизац!!
9уц|всъкого району на 2015-2018 роки (дал1 _ |1рощама) с районна дер)кавна
адм1н|сщац|я.

2. €творити робону гругу з розробки |!рограми та затвердити !1'

персональний склад (додасться).
3. Робоч1й груп| у м1сянний терм|н |з дня прийттяття розпоряд)кен|'1

голови районно| державно| адм|н|страц|! провести первинне обстеження
|нформац|йного середовища' анал|з сунасного стану |нформатизац|1 району та

розробити щ;оект ||рограми.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кен1{я за[и|!]а!о за собо;о.

!1ерпшпй заступнцк голови
районно! дер:кавно! адм!н!страц|1 то.к. вАР}кв|нов

3/



зАтввРджвно

Розпорядження голови

.районно| лержа вно| алм |н !с щаш!!'

'7а ';эг:т1ч; 21'а7 '"':.' х" 1/1--------------- -т
персондльний склад

робоно1 групи з розробки !1рограми |нформатизац!1
9уц!вського району на 2015-2017 роки

кер1вник апарату районнот дер;кавно!
адм|н!страц||, голова робочо| групи

2.

:1.

1.

5.

6.

1.

!несса }0р||вна
ковтун

стРвльник
1етяна Андр1!вна

зав1дувач сектору

БуРвйко
]етяна \:[икола]вна

гвРмАн
Б|ктор1я 8лександр1вна

кАмвн€в

локАичук
!енио Флександровин

7. отчв!{А1пко
\4арина Анатол||вна

8' пР].тходько
1етяна 6лекс|!вна

9' 1штРиФАновА
}{ад1я |[етр1вна

3аступник
апарату'

кер!вника
начальник

орган!зац|йного в!дд!лу
апарату райопно! дер:кавно!
адм|н|страц11

сщелъник 62 712

!нформаш|йно-
апарату

секретар

районно]

апарату

1Фр|й 8!кторовин ,{ержавного реестру виборц|в

комп'1отерного забе3печецня

районно| лер;кавно| ад у !н;стра ш!т.

робоно! групи

начальник ф!нансового управл!ння
дер;кавно| адпл|н|страц||

нача1ьник'агапьно!о в!лд!лу

районно| державно| адм!н]сщац||

головний спец|ал]ст в1дд1лу ведення
апарату

районно] дер){авно! адм|н|страпт1

зав1дуван сектору забезпечен] 1 доступу до
публ|нно! |нформац|! районно| державно!
ад}{|н|страц|]

нача.]1ьник в!дд|лу масових комун!каш|й
апарату районно! державно! адм1н|страц||

вача11ьник в|дд|лу ф|нансово-господарського
забезпечення апарату районно| дерт<авно}
адм1ыстрац;т, головний б1:<галтер

заступник кер!вника апарату, начальник
орган!заш!йного в!дд'л) апарат) район нот

дерхавнот адм|н|срац]т

.//-.- н.п. !птРиФАновА

|


