
тгугу!вськА

!1р' утворення оперативного пптабу
95гу1вського район1 з пи':ань п!дготовки
':а безпечного пРоведення заход!в пцодо
в1дзнапення 69-о! р!нниц| 11еремоги у

РАйоннА дшР)кАвнА Адм|н!стРАц|я
к4Рк|всько! оБлАст|
Розг!оРяд)кв,ння

{уц|в ]{о /'( /ёо-

Белик!й Б1тчизнян1й
1941-1945 рок|в

в! ин1

1{ерутонись статтями 6,25, з9 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев1 державн|
адм1н|страц1|>, з мето1о забезпечення ефективно! взасп,:од!] 1 узгодэкених
заход{в у!:к органами виконав,до]' влади. органами м!сцевого
самоврядування, громадськими ветеранськими орган|зат{1япти, оРганами
внутр1плн|х справ та п|дрозд|лами 3бройних (ил !кра1ни п|д час п]дготовкц
та проведення в район| заход|в щодо в|дзнанення 69-о! р|иниц| |1еремоги у
Белик|й 8|тчизнян|й в|йн| 1941- 1945 рок|в :

1. !творити оперативний тптаб 1угу{вського району з питань
п|дготовки та безпечного проведення заход!в щодо в!дзначення 69-о]

р|нниц| 11еремоги у Белик|й Б|тчизнян!й в1йн| ]941-]945 рок|в
плал! - опера:ивний штаб) та загвердити йо:о персональний склад
(лолаеться).

2. Фперативному тптабу забезпечити коорАинат]|то д|й пл|ж органами
виконавчо] в'1ади' органами м|сцевого самоврядування. громадсъкими
вегеранськиуи орган|заш|ями. органауи вн5 ;р|шн!х справ ]а л!лроэл!лами
3бройних (ил }кра?ни п!д час п]дготовки !а проведення заход!в дцоло

в|дзнанення 69-о1 р|чниц| [{еремоги у 8елик|й 8|тчизнян|й в]йн|
|941-1945 рок|в, а тако]к свосчасне реагування на зм|ни в

сусп|льно-пол|тинн!й сит1 аш|| у рег!он|.
3. 1{онтроль за виконанням розпорядження зади:пато за собото.

!1ерппий 3аступ||цк го.11ови

районнот деря{авно| адм1н|страц|! }о.к. вАРжш1нов



зАтввРджвно

Розпоряд;г<ення голови

раионно1 дер)кавцо! адм1н1страц]]
шгху а1/2

пшРсонАльнии склАд
оперативного тштабу 9угу|вського району з пита|1ь п|дготовкц та

безпечного проведення заход[в цоАо в!дзначення 69-о! р!нниц! |1еремоги

у велик1й 8!тчизнян|й в!йп| 19,{1-1945 рок|в

1. вАРжвтнов
}0р|й 1{остянтиновии

2. коРоствльов
8ячеслав 8олодимирович

3. лввчвнко
Басиль \4иколайович

4. володько
1рина 8аоил1вна

пертпий засцпт,тик голови районно| державно!
адм|н|отрап||' кер|вник глтабу

заступник {юлови раионно1 дер)кавно1
адм|н|страц|1' заступник кер|вника тштабу

зав!дуваи сектору оборонно!, моб|л|зац|йно!'

режиуно-секре!но! роботи га в'засчод!] з

правоохоронни\4и ор!анами апара ц районно!'
державно{ адм1н|страц|{, секретар гптабу

начальник в1дд1лу )китлово-комунш|ьного
!ослодарс'1 ва ]а б)д;вниш'1ва районно|
дер;л<авно! адпт!н|страц|!

!.]ачальник в|лл!лу охорони здоров'я районнот
дер;т<авно! адм|н|страц!!

головний л|кар комунальног0 закладу
охорони здоров'я "91 ц'[вська районна
л|карня |пт. \4.]. 1{ононенка'' 9угу!всько|
районно! ради [арк|всько] област] (за згодото)

начальник в1дд|лу в м. 9угуев| !правл|ння
с']ужби безпеки }кра|ни в {арк1вськ|й
област| (за згодото) '

начапьник 9угу!вського районного в'дд'лу
[оловного управл!ння,{ертсавно! €лу;кби
!кра{ни з надзвичайних оицац|й у
{,арк|вськ|й област| (за згодото)

5.

6.

гвРвз
!{атал|я \4икола1вна

гРу1]1кА
8янеслав }Фр1йовин

7. 1вчвнко
8'янеслав 1горевит

8. кАРпов
Андр|й 1вановит



9. клсР1н1
[арр| Бапер1йовин

нанальник 9угу!вського Р8 (з оболуговування
9уц!вського та |1ечен|зького район|в)
гу мвс !кра!ни в {арк|вськ!й област!
(за згодото)

10' ковАльчук засцпник голови районно! державно1
8ерон!ка !еннад!1вна алм !н !страш!!

11. ляхович-3всРсвА начальник в|дд!лу осв!ти районно! державно!
€в:ен!яФлексанлр!вна алм|н!спраш!|

12. мвдинцвв зав|дуван сектору цив1льного захисту
8олодимир8|кторовин районно|дер>кавно|адм|н1страц1!

1з. они1цвнко
10р|й 8асильовин

14. пвтРовА
1етяна 1ван1вна

нач.!]1ьник в1дд|лу |нфраструктури районно!
державно{ адм!н|страц|'!

заотупник головного л|каря комунального
закладу охорони здоров'я "9уц!вський
районний шен': р первинно! мелико-сан!тарно!
допомоги 9угу|всько| районно! рали
!арк!всько! област| (за згодото)

15. свмвнов нач'!]1ьник 9угу!вського району електринних
Андр|й Басильовин мереж А1{ "[арк|вобленерго'' (за згодото)

3аступник кер!вника апарац'
начальник орган1заш!йного
вцд|лу апарату районно!
дерэкавно1 алм!н!страт|!| н.п. 1||тРиФАновА


