
чугуъськА рдйоннд .щРкАвнА Ад[|ш!стРАщя
хдгквсько1 оБ.]|Аст!

Р озпоРядт(вння

9уц!в ув //й'

!|ро затверАлсепшя пового ск.,|ащ/
коордп||ац!йяо| радп з п|!таяь
дег!п!зацЁЁ екопом1кп району при'
райопп!й деря(авп!й адм!п!сщац!!

8|дпов|д:о до статвй 6, 39 3акону 9кра!ни <|{ро м1сцев! дщтсавн[
адм|н1стац|}, |[олохсення що |(оорд.тнац!йну р4щ з питань дег|н|зац]]
економ]ки 9уц!'воького району щи районн!й дер:кавн!й адмй|стац!!'
затвер,Флсеного розпорядженням голови рйот*ло| державно| адтл!йстац1|
ьц 29.07.2004 }'|э 328 <||р (оор.щнац|йну рац з пггань дег1н!зац!! економ!ки
9уц!вського рйощ при рафр:кадт.л!н!стаф}>:

1.3атвердгпл новий ск.тгад 1{оор,ш:наш|й*о! Ращ{ з питань дет!н|зац!|
економ!ки райощг при районн|й дер:кавп!й ад:д1н1сгРац|! (додасгься).

2-Бизнат*т такими' що втРатпл\т. чинн!сть. розпорядкення голови

райоттно! дерхсавно| адм!йсраш1| в1д 18.09.2012 ш9 815 (про затвеР,Ф!(ення
нового ск.]1ад/ 1(оорд:лтшд1йно! Радии з питань дет!н]зац!! економ1ки
ч),ту1ьського району при районЁй дерхсавн!й адд1Ёсщац!}, вА 26.08.2014
ш9 407 (про внесення змй до ск.гтадг 1(оординацйно! ради з пита.тъ дет!н!зац1]
економ1ки 9уц!вського району при районЁй державн|й адтл!н1сщац||>.
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3АтввРдквно

Розпорядх<ення'голови

р9йонно| дерхсав_но| адм!н!сраш!!
/{ги/::;&:э77а:4у,"74;

склАд
|{оордппац!йпо! радя з пгтань дег1н1зацй економ1кп району

прп райопн!й дерхсавн!й адм!п!страц[|
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|(ер!впик апзрацг райопно!
дерясавно| адм!н|сграц{{

А.:тьошина 62 710

пер:пий . заст}.пник голови районнот дер:кавно|
ашт.:|н|орап|| голова ком|с!!

нача.'1ьник в1лдф економ1янок) розвитку | торЁкл!
рйотпло! дер:кавно! цд'лй!сраф!' засц/пник голови
ком|с!!

головний спец!ал!ст в!лл1.гу еконойтного розвитц |

торйвл1 районно! дер:кавно! адм1н!срац1!, секретаР
ком|с|!

нача]1ьник 9уц|всько| об'с.щтано| дер)кавнот
податково| !нспекц|| |_оловного управл!ння
й1ндоходБ у {арк!вськ1й обласй (за згодоло)

нача.]1ьник в|ддйу доход!в - 
засц/!1ник начапьника

ф1нансового ;,тлравл|ння районно! деря<авпо!
адм1н1ощац!! (за зголото)

засч/пник нач:}пьника 9уц!'всько! м!:крайонно|
дерэкавно! ф!нансово! 1нспекц1! (за згодото)

начальник управл!нля прац| та соц|ального захлсц
населення районно| дерхсавно| 4дтл1н!страш!!

д,1рекгор 9уцг|вського м!сьщайонного центРу
зай*ятост1 (за згодо:о)

начальник 9уц!воького Рв гумвс )|'кра!'ни в
{арЁвсьЁй облаот! (з обс]туговРаяня 9угу{воького
та ||енен!зького район1в) (за згодоло)

зав|дгван :оридинного сектоРу апаРату районно|
дер:кавно! адтл|н1страц!|
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