
ч}ту|вськА РАйоннА дш'РкАвнА Ад1и|н1стРАщя

хАРк!всько| оБ]1Аст|

РозпоРяд)|(0,ння
{уц|в у{р//2

[1ро затверАлсепця нового складу
ком!с|! з [цтань перев!ркп
готовност! до в!дкриття дитячих
заклад!в оздоро&]|енця та
в|дпонинп9, що з!!аходяться н!
територ!1 району та в пер!ол !!
фупкц1онування

1(еруговись статтями 6, 39 3акону 9кра|ни "||ро м!сцев[ державн!
адм1н[сщац|!'', в|дповйно Ао 3акону !ща!ни <|{ро оздоров.]|ення та в!дпотинок

д|тей>, розпорядхення голови {арк|всько| обласно| дер:кавно! адм|н1страц||

в1д 21 кв|тня 2010 року /\! 205 "|{ро орган|зац|го оздоровленн'1 та в|длозинч
д!тей в 2010-20]5 роках''. розпоряджень г0лови районно| державнот
адм|н|сщац|! вй 11.05.2010 },[э 426 "|1ро орган|зац!то оздоро&,тен1{'{ та
в|дпонинку дттей ь 2010-2015 роках'', в|д 07 '05.20|2 }'{! 360 <|!ро ствоРення
ком|с!| з питань перев|рки готовност! до в[дкриття дитячих заклад|в
оздоров'1енн'{ та в|дпонинку, що зн:1ходяться на територ1| району та в пер|од ':?

функц1онуваннл>:
1.3атвердити новий склад ком!с1] з питань перев|рки готовност1 до

в|дкритгя дитячих зак.ллад!в оздоров]1ення та в1дпонинц, що зн:1ходяться на
територ1| району, та в пер!од !х функц|отцъання (додаетьоя).

2- Бизнати такими' що втратили чинн!сть розпорядження голови

районно! дер:кавно| адм1н[страц|! в1д 07 равття 201з роц }хгэ 143 "|1ро
затвердх(ення ново!0 ск.]таду ком1с|] з питань перев!рки готовност! до в1дкриття

дитячшх зак-лад|в оздорош1ення та в|лпонинч. що знаходяться на територ!|

району та в пер!од !1 функц1отцъання'' та в1д 30 травня 20|3 роц )т[э 179 "|1ро
внесення зм1н до складу ком!с1| з питань перев|рки готовност| до в!дкриття
дитячто< заклад!в оздоровлення та в!дпонинч. цо знаходяться на територ|!

району та в пер|од !х функц|онуванття'|

|1ерп:ий заступн|!к голов!|
райопшо! дер:кавцо1 адм!н;страц11 к.вАи{ш!нов



3АтввРджвно
Розпоряд:кення голови
рйонно| дер>кавнот адм|н !страц|[
/' /2#'/'//ц/2/// хр 1!/

ск.]1Ад
ком|с|1 з питаць перев|рки готовносг! до вйкриття дптявих заклад!в

оздоров.,|ення та в!дпонпнчг' що знаходяться на територ1[ району' та в
пер!од !1 фупкц|о|'уван|!я

1. коРоств.]ъов
8янеслав 8олодимировин

2. РяБ!н!нА
1ттна йикола1вна

3. БондАРвнко
[мищо 8!кгоровин

4. гвРв3
Ёатал!я йикола]вна

5. кАРпов
Андр1й 1вановин

6. кРивогуз
йаксим 6лекс1йович

7. кульБА|]]нА
Флена Флексатцр!вна

засц/пник голови районно! державно!
адм1н1страц1|' г0лова ком1сп

начальник в!ддйу у справах молол| та
спорц районно| державно| адм1н|сщац|],
заступник голови ком|с!!

засцпник нач!шьника ущавл!нгш щаш| та
соц|атьного захисц населен|]'; районно!
дерх<авно! ад'л!н|страц|!

начальник в|дд|лу охорони здоров'я

районно| державно| адм! н|срац!|

начальник 9уц!вського район ного в1дд|лу
[оловного 9правл|ння [ержавно{ сл1т<би
!кра1ни з надзвинайттих сицац!й у
)0рк1всьЁй област| (за згодото)

начальник управл!ння ветеринарно|
медицини у 9уц!вськотшу район1
(за згодото)

нач:1льник 9уц|вського м1жрайонного
}правл|ння |оловного управл1ння
[ержсанеп1дслужби у [арк|вськ1й
област[, гоповний дер>кавний сан|тарний
л1кар 9уц|вського, |{ечен1зького т^

|1|евченк|вського район!в (за згодото)



8. 
'шо(ович-зв€Р€вА€вген|я 0лександр1вна

9. твРвпщнко
€в|тлана Борис1вна

3аступнпк кер!внпка апарату'
начальник орган!зац!йного
в!дд!лу апарац. райоцно1
дерясавно! адм|н!етрац|!

Ряб!н|ва 2 55 85

2

нач€ш|ьник в1дд[лу осв|ти районно|
державно| адм1н|страц!|

директор {уц!всько{ м!)крайоннот
виконавчо1 дирекц!т [арк|вського
обласного в[дд!ленггя фонду соц|ального
страхук}ння з тимчасово! втрати
працездатност[ (за зтодото)

н.п. !птРиФАновА


