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РАйоннА двР)кАвнА Адм|н|стРАц|я
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РозпоРяджЁ,ння

9уц!в

||ро нагород)кен||я в!дзнаками
9уц1всько1 районтпо| дер?кавно|
ади1н!страц!| та 9уц!всько| районп:о|
ради

8|дпов|дно до р1тпення 9уц!всько| рйонно} ради в1д 11.01.2002 <[1ро

в1дзнаки районно| ради та районно! лержавно! адм!н1стац|]> (з[ зм|нами),
врахову1очи р|тшення ком|с|! з питань нагород)кення 9уц!всько! рйоннот
дерхавно| адм!н1страц1{ та чуц]ъськот районно! ради (протокол в[д |9.06.2015
)т|э 21), за багатор[яну сумл!нну працто, високий р|вень профес!йно!
майстерност|, творний п|дх1д до реал1зац1| завдань сунасно! державно| пол1тики

та з нагоди Аня дерт<авно| служби:
1. Ёагородити |[очесното грамото1о 9уц!всько! районно| державнот

алм!н!страш|! та 9уц1всько| районно| рали:

Барэке1нова
1Фр|я 1{остянтиновина

Боронтока
\4аксима {вановича

1(ртокову
1етяну 8|тал||вну

(ульбап:ну

* перт1;ого заступника голови районнот
дерясавно! адм|н1страп|!

_ нач€шьника в!лд!лу сош!ал ьно-еконоу|чного

розвитку управл[ння ащопро}1ислового

розвитку районно! дер>кавно| адм|н!страц1|'
гтереможця ] цру щор1чного
8сеукра!нського конк}?су <(рапщй
державний службовець>>
<1{ращий кер|внию>;

у ном1нац11

ф|нансового
державно!

заступника
управп|ння
адпт1н!страц|!;

нач:шьника

ра{онно1

_ начштьника 9угу{вського м1жраионного
9правл1ння [оловного у{1равл1нняФлену 0лександр|вну
!ер;ксанеп!дслужби у {арк|вськ|й област|;



йал|й
[етяну йихайл|вщг

Ряб1н|ну
1нну 81ктор!вну

€ав1нову
Флену Флекоандр1вну

Альх|мович
Флен! Анатол11вн!

]ванов!й
}Фл!! Балер|!вн1

}1окайнуку

.{енису Флександровину пу0л!чно!
адм1н1сщац1!;

1[!евяук
Фльз1 8|ктор|вн[

1Фрненко
]]тодмил| Басил[вн|

|олова районно[дерясавно!

кадрово1

державно{

адм|н|страцп

2

спец|ал[ста 1 категор|| з питань охорони
прац! в!дд!лу з питань прац! та за|инятост]
населення управл|ння праш! та сош!ального
захисц населення районно| лержавно|
адм1н!страц!|. леремо)кця ! цру шор!нного
Бсеукра!нського конкурсу <1{рапий

у ном1наш1|державний службовець>
<1{ращий спец1ал1со;

директора 9уц!вського районного ценру
соц|альних служб для с|м'1, д!тей та молод|;

_ нач€шьника арх|вного в!дд!лу районно!
державно! адм!н1страц||.

_ зав1дувачу сектору з питань оп1ки та
п|ютування олу'хби у справах д1тей районно!
дерэкавно| адм1н!страц|!;

головному спец1ал1сту в1дд1лу

роботи апарац
адм1н1страцп;

раионно1

зав|дувачу сектору забезпевення досцту до
|нформаш!? районно| деРжавнот

2. Фголосити |1одяку голови 9уц!всько|
адм!н!сщац|! та голови 9уц!всько| районно| ради:

раионно1 державно1

головному спец1ал!сту по персон|ф|кованощг
обл!ку отримуван|в п!льг за !х видами в|дд|щ..
персон|ф!кованого обл|ч отрим1ван|в п!льг
управл|ння прац| та соц!ального захисц
населення районно! дер>кавно| адм|н1срац11.

головному спец1ал1ст в1дд1лу культури 1

туризму раионно1 дерт{авно1 адм1н1страцп;

|олова районно|
ради
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