
!1ро нагородя(ення в1дзнакампт
9угу!всько| районно! дерлсавно!
адм!н1страц!| та 9угу!всько! районно!
рад||

Б|дпов!дно до р|ш:ення 9угу|всько| районно| ради в|д 11.01.2002 <|{ро
в1дзнаки районно| ради та район}тот деря<авно! адм|н|отрац|}> (|з зм|нами)'
враховуточи р|тпення ком!с!| з питань нагородх{ення 9уц!всько| районно|
державно| адм|н|страц]| та 9уц|всько| районно{ ради (протокол в1д 09.12.2013
)хге 36), за сумл|нне виконання службових о6ов'язк|в, високий профес1онал;зм'
вагомий внесок у зм|цнення законност] | правопорядку на територ|| району та з
нагоди !ня м|л1ц|| нагородити:

1. Ёагородити |{очеоното грамото}о {уц!всько| районнот державно|
адм|н!страц|| та 9уц!всько| рйонно| ради | врунити гро{|]ову винагороду в сум|
117,65 щн ко)кному:

' чугу|вськА
РАйоннА дшРт{АвнА Адш11н1стРАц|]я

РозпоРяджшння

/Рг?е:уу /?/ '' 1{уц!в

-

Флениченка
,{ениса Балер|йовина

тгугу|вськА

РАйоннАРАд{

лъ ,'/

- п!дполковника м1л|ц!!, заступника начальника
РБ' навальника й[Б 9уц|вського Рв гумвс
9кра|ни в {арк|вськ|й област| (з обслуговувштня
9угу|вського та печен;зького район|в);

- п|дполковника м|л|ц]], пер1пого заступника
нач.!пьника' начш1ьника €Б 9уц|вського РБ
гумвс 9кра!ни в [арк|вськ1й област| (з
обслуговуванття т{уц|вського та [{ечен|зького

район|в);

- майора м]л|ц||, нача]|ьника €1{3 9уц!вського
Рв гумвс )/кра!ни в {арк|вськ|й о6лаот1 (з
обслуговуванття 9уц!всБкого та |!ечен|зького
район|в);

- п:айора м1л|ц||, стар1шого д|льниного
|нспектора м|л|ц|| сдм 9уц!воького Рв
гуп4вс 9кра!ни в )(арк|вськ|й облаот] (з
обслуговуванття 9уц|вського та [{ечен1зького
район!в);

Бдовидненка
Флекс|я 1вановича

й]ненка
1{остянтина
Болодимировина

1(оваленка
Б|тат|я йиколайовича



€азонова
1{ирила Флекс1йовича

.|!итвиненка

[митра Флександровина

9м|ль
Фльгу €ерг1|вну

€ереденка
.{мища }!еон|довива

Б]нника
Флександра €ерг|йовина

Бесед1на
€ерг|я Флександрови!та

(ириненку
}Фр!то Флександровичу

2

* стар1цого лейтенанта м|л]ц]{, стар1пого
|нопектора '€1{3 9уц!вського Рв г}\4вс
}кра!ни в {арк|вськ1й облаот1 (з
обслуговування 9уц|вського та |{ечен!зького

район|в);

- кап|тана м|л!ц1|, нача.}1ьника вдА1
{угу|вського Рв г}ъ4вс !кра!ни в !арк!вськ|й
област| (з оболуговування 9уц?воького та
|!ечен|зького район!в);

- майора м!л|ц|], нача.,тьника шттабу
9уц|вського Рв гумвс 9кра|ни в !арк1вськ|й
облаот1 (з обслуговування 9уц!воького та
[{ечен!зького район|в);

- стар1]]ого леитенанта м1л1ц11'

оперуповновФкеного €!€ББ3 9уц!вського РБ
гу1\4вс 9кра|ни в )(арк|воьк|й област| (з
обслуговування 9уц!вського та [{ечен1зького

район|в);

- майора м]л1ц]|, нач2|пьника согп
9уц!воького Рв гу1\4вс !кра{ни в {арк|вськ|й
област| (з обслуговування 9уц|вського та
|{ечен|зького район|в);

- прапорщика м]л|ц1|, нача!.1ьника гксм
9уц|вського Рв г}'м1вс }кра}ни в )(арк|вськ|й
област] (з обслуговування {{уц|вського та
|{ечен1зького район|в).

2' Фголосити |{одяку голови 9угу!всько| районно| державно|
адм|н|сщац|| та голови 9уц|всько| районно| Рад\4 з врученням щотшово|
винагороди в сум| 58,82 щн ко)кному:

- кап1тану м1л|ц11' стар11]ому
оперуповновах{еному Б3[!Б оектору карного
роз11туку л|н!йного в|дд|лу на ст. Фонова
!правл!ння мвс )/кра!ни на |!|вденн!й
зал!зниш!;



1каченко
|нн1 йикола!вн!

[уров1й
Балентин1 _[[ьв|вн!

|(овальову
Андр|то Флександровину

/1окт!онову
!горто Анатол|йовину

-)

_ стар1шому лейтенанту м]л|ц1|, стар1пому
!нспектору тптабу л|н|йного в|дд1лу на ст.
Фснова !пр!вл1ння йБ€ !кра!ни на |[|вденн|й
зал!зниц|;

- лейтенанц м1л1ц|!, |нспектору сектору
кадрового забезпечення л1н|йного в!дд|лу на ст.
Фснова !правл|ння \4Б€ !кра{ни на |[|вденн|й
зал1зниц|;

- кап1тану м|л|ц||, стар1шому |нспектору сектору
кадрового за6езпечення л|н1йного в|дд!лу на
ст. Фснова )/правл|ння \4Б€ )/кра|ни на
[{]вденн]й зал!зниц|;

- кап|тану м]л|ц1!, ол1дному в1дд|лення
л]н|йного в]дд|лу на ст. Фснова !правл|ння
йБ€ )/кра!ни на |[|вденн1й за''{|зниц|;

_ стар111ому лейтенанту м|л|ц||, начальнику
сектора громадсько! безпеки л|н1йного в!дд|лу
на ст. Фснова }правл|ння йБ€ }кра!ни на
|!|вденн|й зал|зниц|.

3. [оловному спец|ал|сту_бухгалтеру в|дд|лу ф|нансово-господарського
забезпечення апарац районнот державно| адм|н|страц|| }{уз| !м1.Б. ви.щати в
сум| |529'42грн провести за рахунок котпт|в, що передбанен| в районнопту
бтод:кет| за кодом 1 1 0 103 : проведенн'т заход1в | свят.

ерлсавно|

в. лоБойчшнко

|олова районно|
р^д|1

1.А. стоРо)[шв

|олова районно


