
чугу1вськА РАионп{А двР'{АвнА Ад\шц|стРАщя

хАРк!всько1 оБлАст|
РозпоРяд)к0,ння

9уц1ъ х, 76{

|[ро утворення Районно| робоно! групп з
мон|торингу викоцання завдань'
визначених 3аконом укра!нп ,.11ро
3асуд)!{ення комун!стинного та нац!онал-
соц|ал|етичного (нацистського)
тотал1тарнпх рехсим|в в }кра'пн| та
заборону пропа га нди !хньо| символ!ки>

Ёа виконання 3акону !кра!ни в1д 09 кв!тня 2015 року ']\г9 з 17-у1|1
<<|!ро засулження комун!стинного та нац]онал-соц|ал|стичного (нацистського)
тотал1тарних режим|в в !кра|н| та заборону пропаганди !'хньо| символ1ки>>,
з ме']о|о недопущення ловгорення злочин!в комун|стинного (а

нац|онал_соц|ал[стинного (нацистського) тота:т!тарних ре>ким1в, буль-яко|
дисщим|нац|| за нац1ональноло, соц!ально:о, класовок), етн!нното, расового або
|нп.тими ознаками у майбутньому, в1дновлення !сторитно| та соц1ально!
справедливост|, усунення зац)ози незш'|ежност1' суверен[тец, територ|альн!й
ц|л|сност! та нац|ональн!й безпец1 !кра!ни, керу}очись статтями 6,39 3акону
}ща|ни к[!ро м|сшев! державн| алм!н!сщаш!!>:

1. !творити Районну робону щ1пу з мон!торингу виконання завдань,
визначених 3аконом }кра!ни <[]ро засудження комун!стичного та
нац!онал-соц1ал1стивного (нацистського) тотал!тарних ре>ким|в в !кра!н! та
заборону пропаганди !хньо] символ1ки> (дал1 _ Робона щупа) та затвердити !1

персона.лтьний склад (додаеться)'
2.3атверАити |1олохсення про Районну робону щупу з мон!торинц

виконан|{'1 завдань, визначених 3аконом
комун!стгтнного та нац!онал-соц!ал!стичного

укра]ни <|{ро заоудження
(нацистського) тотал1тарних

режим|в в }кра|н1 та заборону пропаганди !хньо| символ!кю>(Аодаеться).
3' Рекоменд1ъати с!льським, селищним головам забезпечити

1нформування Робоно! щупи про стан виконання с|льськими, селищними
радами завдань' визначених 3аконом !кра!ни к|1ро заояження кощ;н!стичного
та нац|онал соц|ал|стичного (нацистського) тотал1тарних рехим|в в !кра!н| та
заборону пролаганли |хньо] символ1ки 

'>.

4. 8!дд!лу масових комун1кац|й апарац районно! дер;кавно! адм1н1сщаш||
(Фтненашгко й.А.) забезпенити висв|тлення нерез засоби масово| !нформац|!
матер1ал|в про стан виконанн'{ в 9угу!вському район! 3акону !кра!ни
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(про засудхення комун;стичного та нац|онап соц!ал!сти;ного (нацистського)
тотал1тарних рехсим!в в укратн| та заборону пропаганди тхньот символ1ки)).

5.1{онтроль за виконанням розпорядхення з{!пи!па|о за собото.

|олова районно!дер:хавно!
адм1н1страц!| €.о. коРолк)к



3АтвЁРдфсно
Розпоряд:кення голови

рйонно| лержавно| алм! н!страш|}

,6 ср1'0} 2/422у !'{р 3{6

пвРсонАльний склАд
Районно! робоно! групи з мон!торинц виконан!|я завдань' визначених

3аконом }кра!нш "про 3асуд)кення комун!с:инного га нац|онал-
соц!ал!стцчного (нацистського) тотал|тарних ре:ким|в в'!{'кра1н! та

заборопу пропаганди !!ньо! символ!ки''

коРол1ок
€вген Флександровин

стоРожвв
1гор Анатол1йовин

вАРжвтнов
10р|й 1{остянтиновии

БАБ]с|ъ
Антон Анатол!йович

ку.,1в1|]овА
1етяна 8олодимир|вна

Алвксвнко
Ёад|я [ригор1вна

Альо1]]и1{А
€в|тлана €ерг!!вна

БуРвйко
1етяна йикола]вна

володько
|рина 8асил!вна

голова районно! дер;кавно! адм1н!страц!|,
сп!вголова Робото| щупи

голова 9уц!всько1 районно! рали. сп!вголова
Робоно! групи (за згодото)

заступник гопови {угу!всько! районно! ради,']астулник сп!вголови Робочо1 Р) ли
(за згодото)

перший застпник голови
державно1 адм1н1страц1!.

оп|вголови Робояо| щупи

начальник в1дд1лу кульцРи
раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц1|'

господарства 1? буд1вництва

державно| адм|н1сщац1|

районно1
заступник

т}?изму
сещетар

Робоно! щупи

голова [ромадськот ради при 9уц|вськ!й
районн!й дерхсавн1й адм|н|страц1] (за згодото)

нанальник в1дд|лу економ|чногоро3витку
| торг|вл1 районно! дерхсавно| адм!н1срац!|

нач:ш|ьник ф1нансового управл|ння районно|
державно1 адм1н1сщац11

начальник в|дд|лу житлово-комунального
раионно|



Флексатцр €ерг|йовия

л1'(Ачов
Роман Борисовии

мАтук1н
Анатол!й,т1аврент|йовив

они1т1Бнко
}Фр1й Басильовин

отчвнАшко
йарина Анатол|1вна

пАРФьонов
Флександр 8|кторовин
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заступник голови
адм!н!срац1!

воло|ковА
8а.лтентина йихайл!вна

кАРг{ов
Андр|й 1вановин

ковАлвнко
Фксана Б|тал|!вна

ковтун
1несса 1Фр|!вна

кРюковА
.!]тодмила 8алентин!вна

ку3н€цов
,т|еон!д €ерг!йовит

л\1ся11ськ14\1

раионно1 дер)кавно1

нач:ш1ьник 9угу!вського Рв гу дснс
!кра}ни в {арк1вськ1й област| (за згодото)

головний редактор |нформац|йно1 газети
"Б|сник 9угу!вщини'' (за згодото)

кер!вник аларату районно| лержавно|
адм|н1сщац!!

член пост1ино! ком1с11 з питань законност1'
правопорядку. децтатсько| д!яльност! та
етики, м!сцевого самоврядування, роботи з
в1йськовоолужбовцями 9уц!всько! районно|
ради (за згодото)

голова т{уц!вськот районно] орган|зац|т
ветеран|в !кра!ни (за згодоло)

начальник управл!ння прац| та соц|ального
3ахисту населення районно| лержавно|
адм!н1страц||

голова 91ту!всько! м!ськрайонно!
"чуцтвськагромадсько1 орган1зац11

правозахисна група'' (за згодото)

голова {уц|всько| районно! в {арк1вськ|й
област! орган|зап|! Бсе1тра1нсько!

щомадсько! орган!зац1'1 !нвал|д|в "€о:оз.
9орнобиль. }кра!ни'' (за згодого)
начальник в!лл!лу |нфрас:р1к:ури районно1
державно! адм|н|страц1!

начальник в1дд1лу масових комун1кац1и
апарату районно! дер;кавно! адм1н|страц1!

нана.лтьник 9уц!вського РБ [} \4Б€ !кра!ни

{уц!вського
(за згодого)

област! з обслуговування
та |]ечен[зького район!в

в {арк1вськ1й



полянський
1ван |1етрови.л

сАв]новА
Флена Флександр1вна

скупчвнко
1ван 10р|йовин

стАРусьов
|!етро )1еон1довин

!-1-1Ал1мов
Флег Анатол1йович

!{ер!вник апарату районно!
дерэкавно! адм!н1страц|!

кулешова 2 26 74

з

голова м|сцево{ щомадсько! орган!зац1!
|нвал|д1в "9угу!вський об'сднаний €отоз
|нвал!д1в Афган|стану'' (за згодото)

начальник арх!вного в|дд]лу раионно|
державно! адм!н[страц||

зав!дуват |оридичного сектору апарату

районно| дер>кавно! адм1н|страц!|

3ав1дувач сектору м[стобуАування
арх1тект}ри районно1 державно|
адм|н1страц1!, головний арх|тектор району
керу*ояий справами виконавчого апарац/
9уц1всько! районно| ради (за згодото)

ч'

!.к). ковтун



3АтввРдквно
Розпорядження голови

районнот дер)кавно! адм!н|сщац1!_
2/'ааа4 х9 3€€

поло)кшшння
[1ро Райоппу робону групу з мон1торпнц виконання 3авдаць'

визначенцх 3аконом }кра!'ни <<|!ро засуд?{{ення комун1стинного та
нац|онал_соц1ал!стипного (нацистського) тотал!тарних ре:ким!в в }кра!н|

та заборону пропаганди !1ньо1 симвод1ки>>

1. Районна робоча щупа з мон!тоРинц виконан!|'] завдань' визначених
3аконом }кра|ни <,['|ро засудження комун|стинного га нац!онал-соц!ал !с : и ч ного
(нацистського) тотал!тарних режим!в в }кра!н| та заборону пропаганди !1ньо!
символ1ки>> (дал1 - Робона щупа) е консультативно-дорадчим органом районно|
державно| адм|н|страц||.

2' Робоча щупа у сво1й д|яльност| керу€ться 1{онстицц|сто 9кра!ни'
3аконом }кра|ни <[1ро засулження комун!стинного'та нац;онал соц|ал!сгичного
(нацистського) тотал|тарних ре>килт!в в }кра!н| та заборону пропаганди {хньо|
символ1ки> (дал1 3акон), 1нтпими законами !кра!ни, актами [[резидента
укра;ни, 1&б1нету й1н|ср1в !ща!ни, [нтшими нормативно-правовими актами'
розпоряд)кеннями гол1в обласно] та районно! державних адм|н!страц1й, а тако>к

цим |[оло>кенням'
3. Фсновн| завдання Робоно| щупи:
проведенн.'{ |нвентаризац|! об'скт1в' як| можщь п!дпадати п1д д1:о 3акону;
зд|йснення мон1торинц стану виконання завдань' визнанених 3аконом;
п1дготовка пропозиц!й щодо тцлях|в вир|п.тення проблемних питань, що

виника1оть у процес1 виконання 3акону.
4. Робона група вйпов[дно до покладених на нет основних завдань:
1) проводить мон1торинг стану виконання 3акону с1льськими, селищними,

радами (головами) на територ1! 11угу|вського району;
2) заслуховус зв!ти кер|вник|в орган!в м1сшевого самоврядування району

щодо виконання завдань' визначених 3аконом;
3) розглядас пропозиц||, отриман! в[д орган|в м;сцевого самоврядування

району;
4) розглядае проблемн| питання д!яльност| с1льських, селищних рад (гол1в),

на як! покладено функц1| 1з забезпечення реал|зац1! 3акону, та готус у раз1
необх|дност| в|дповйн1 пропозиц|1 д.1я 

'1х вир1|!ення;
5) у випадку, передбаненому пунктом 6 статг| 7 3акону вносить пропозиц1|

гопов| районно| дер>кавно| адм|н|страц1! щодо перейменування в1дпов1дних
об'скт|в.

6. Робона щупа мас право:
одержувати в установленому законодавством порядку в|д структурних

п|дрозд|л1в районно! дерт<авно! адм|н|страц|1' обласнот державно| адм|н|сщац||,
тери':ор!альних орган!в шентральних орган|в виконавчо| влали. орган!в
м1сцевого са.т\1оврядування' п!дприсмств, установ, орган|зац1й дан!, необх[дн!
для виконання покладених на Робочу групу завдань;



2

з:|лучати до участ| у сво!й робот| представник[в структурних п!дрозд|л!в

Районнот деря{авнот адм!н1срац!т' обласно] дерхавно] адм!н;срац;т,
територ!альних орган!в центальних орган!в виконавчот влади' оРган1в
м!сцевого самоврядування' п!дприемств, установ' орган|зац!й (за погодженням
з !х кер|вниками)'

7. Робоча Фупа у'| воР]осться у склал! сп!вгол!в. заступник!в сп!вгол!в'
секр9таря та член1в Робото| групи. |[ерсональний склад Робоно| групи
затверд}(усться розпорядженням голови районнот дерт<авно| адм|н!страц!|.

8. 0сновното формото роботи Робово! р1.пи е зас!дання' що проводяться у
раз1 необх|дност!. 3ас|дання Робозо! групи е правомочним, якщо в ньому бере

унасть б|льлше половини !1 складу.
3ас1дання Робочо! щупи проводить сп1вголова Робочо| щупи' а у раз| його

в!дсщност| заступниксп1вголовиРобоно!щупи.
Р!тцення Робочо! рупи приймасться |пляхом в1дкритого голосування

простото б|льлл1стто голос|в илен1в Робото! щупи, як| беруть утаоть у зас1данн['
! раз! р|вного розпод|лу голос|в голос голову}очого на зас|данн! е вир|цтальним.

Р!п.тення Робочо| щупи оформляеться протоколом, який п|дписуеться
голову1очим на зас1данн1 та секретарем, ; надсилаеться нленам Робоно! щупи.

9лен Робочо] щупи який не п!дтримус пропозиц!! (рекомендац!!) Робоно|
групи' зазначен1 у протокоп1' може викласти сво|о окрему думку у письмов1и

форм|. шо с невй'смним дода !ком до протоколу ]ас!дання.
9. 8 окремих випадк:1х дотцскаеться прийняття р1тпення методом заочного

голосування (опитрання).
)/ такому раз! проект р!п:ення або ли'[а\1ня для голосуван!1я надсипаеться

членам Робочо] групи, як| повинн1 лротягом п'яти календарних дн!в з дати
одерханн'1 вйпов|дного проекту р|тпення або питання д.]1'1 голосуванця у
письмов1й форм| спов1стити щодо нього сво1о думку.

|{ротягом щьох календарних робочих дн1в з дати одержанн'{ пов1домлення
в|д останнього члена Робочо] щупи вс| члени Робочо] щупи повинн1 бути в
письмов|й форм1 про|нформован| головото Робоно| щупи про прийняте
р!тпення.

10. Р!тцення Робоно| щупи носить рекометцац|йний характер. [1ропозиц1!
Робоно! щупи можуть бути реал1зован| 111ляхом видання розпоряджень голови
районно] дер;кавно| адм|н|страц!!.

11. €п|вголова Робоно! щупи, або за його дорг{енням заступник
сп!вголови Робоно! щупи, визнача€ час ! м|сце проведення зас1дань Робочо]
групи та орган!зовуе п|дготовку матер1ал!в для розгляду ва зас|данн1 Робоно|

щупи.
12. д;ловодство в Робон|й щуп1 забезпенуе секретар Робоно! щупи.
13. 0рган|зац|йне забезпечення д1яльност| Робово! щупи зд[йснтое в!дд|л

масових коплун|кац1й апарац: районно| держано! адм|н|страц1|.

(ер!вник апарату райошно!
дер:кавшо! адм|н!страц|!

кулешов|22674 |ф-

1.!о. ковт}.н


