
чугу|вськА

|[ро затверд?[(ення нового складу
[{оорлинац|йно| Ради 3 питань
проф1лактики |

по!пиренням
боротьби 3

РАионнА дш'Рж(АвнА Аду11н|стРАц1я

хАРк|всько[ оБлАст[

РозпоРяджшння

9уц!в л} /у

алкогол|3й}'
токсикоман!!, наркоман!1', в1л_
!нфекц![ та €Ё|{у

Б|дпов|дно до статей 6, |3,22, з9 3акону !кра|ни <|{ро м|сцев| дерхсавн|
адм|н|сщац||>>, |{олох<ення про 1{оорАинац|йну раду з питань проф|лактики |

боротьби з по1ширенням алкогол]зму, токсикоман1|, наркоман|], Б1-]1-|нфекц|| та
€Ё{!!у' затвердженого розпорядх{енням голови районно| дерэкавно!
адм|н|страц|] в|д 11.08.2004 ]\ъ з46 <|{ро створення 1{оорАинац|йно| ради з
питань проф|лактики | боротьби з цо1ширенням алкогол|зму, токсикоман||,
наркоман|], Б1/{-|нфекц|? та €Ё1,(р:

1.3атвердити новий склад (оординац|йно| ради з питань профтлактики 1

боротьби з по1ширенням алкогол|зму' токсикоман||, наркоман||, Б1-|1-!нфекц|| та
€н1[у (додасться).

2. Бизнати таким' що втратив чинн1сть, !.1 розпоряд)кення голови
районно| дерх{авно| адм!н|страц|| в|д 31.03.2011 ]\ъ 229 <||ро 3атвердх{ення
нового складу 1{оординац|йно] Ради з питань проф|лактики 1 боротьби з
по1ширенням €!_пкогол|зму, токсикоман||, наркоман1|, Б1/{-|нфекц|| та €}{1[р.

3. 1{онтроль за виконанням розпорядх{ення покластина заступника голоЁи
районно| дер)кавно| адм|н|сщац|| 1{овальнук Б.[ .

|олова районно[ дерясавно[
адм|н1страц!| в.в. лоБоичшнко



3АтввРджвно
Розпорядження голови

склАд
(оорАинац!йно! Ради 3 питань проф!лактики | боротьби з по!ширенням

алкогол13*у, токсикоман!!, наркоман1[ Б!]!-!нфекц|| та €}{[у

|олова (оорАинац!йно| Ради
ковАльчук _ 3аступник голови районно| дерхсавно|
Берон|ка [еннад1|вна адм1н|сщац||

3аступник голови (оорАинац!йно| Ради
гвРвз
Ёатал|я Р1икола?вна

гвРАстм1ок
€ерг|й Баси.ттьович

волох
Фед|р Флександрович

клсР1н!
[арр| Балер|йовив

л'\хович _ звсРсвА
€вген1я Флександр|вна
РяБ1н1нА
1нна Б|ктор|вна

РяБ1н1нА
1нна йикола]вн

свРокуРовА
[алина Флександр!вна

(ер!вник апарату районно[
дер}|са вно[ адпп!н1страц!|

- нач€!^]_1ьник в|дд1лу охорони здоров'я

районно| дерх{авно| адм|н|страц||

€екретар (оорлинац!йно! Ради
_ л|кар-нарколог комун€}льного 3акладу
охоронй здоров'я <9угу|вська
центр€].льна районна л|карня |мен!
й.1. 1{ононенка)) (за згодото)

{лени [{оорлинац1йно! ради :

_ головний л|кар комун€}льного
3акладу охорони здоров'я <<9угу|вська

ценщ€ш1ьна районна л1карня |мен!
&1.1. 1{ононенка> (за згодото);

_ начальник 9угу?вського Рв (з

обслуговування {угувського та
|{ечен!зького район|в) гумвс
!кра!ни в
(за згодото);

)(арк|вськ|й област|

_ нач€}льник в|дд|лу осв|ти районно| '

дер)кавно] адм|н1страц||;
_директор 9угу|вського районного

центру соц!альних слух<б для с|м'|,
д|тей та молод| (за згодото);

_ нач€!г1ьник в|дд|лу у справах молод|
та спорту районно| дер>кавно|
адм|н|страц||;

_ нач€ш1ьник слуэкби у справах д|тей
районно| державно| адм|н1сщац1|.

щ

йонно| дер)!(авно| адм|н|страц||'/2/иа//ш//рц х9 6/

1.}о. ковтун


