
чугу[вськА рдйоннА дшРжАвнА Адм1н1стРАц1я

хАРкшсько! оьлАст1

Ро3шоРяджшн*1 я
9уц!в п} г//

11ро 3атверджсення нового складу

районно! Ради 3 питань протид|!
туберкульо3у
|нфекц1?€н|Ау

Б|дпов|дно до статей 6, 39 3акону 9кра|ни <|{ро м|сцев| державн!

адм|н|сщац!|>>, |[оло>кення про районну раду з питань протид|[ цберчльозу та

в1л_!нфЁкц1!7€Ё1Ау з.швердженого розпорядженням голови районно|

д.р",й'! адм|н|с{раш1! в|д 23.04.2009 ш9 256 <|1ро районну раду протид|!

ц6.р*у,ьозу та Б1.[{_|нфекц|!/€Ё1Ау'>, у зв'язц з кадровими зм|нами:

1. 3атверду1ту| новий склад районно{ раду1з питань протид|| цберкульо3у

та Б1.[!-|нфекц|{7€Ё1Ау (додасться).
2. Р,изнати таким, що вщатив чинн|сть' пункт 1 розпоряд)1(ення гопови

районно| дер)кавно| адм|н|сщац|] в|д 19.08.2013 }'{у 257 <|1ро затверд)кення

нового склаА} районно| раду| з питань протид![ цберкульозу та

Б1}|_|нфекц|!7€Б1АР.
3-. 1{онщоль за виконанням розпорядження пок.]1асти на заступника

голови районно{ дер)кавно| адм|н|сщац1] к'р'.'.'ьова Б.Б.

в1л_

[1ерпш |1й 3аступник голови

районно! держ(авно! адм!н|страц!! вАРжш|нов



3АтввРджвно
Розпорядх(ення голови

районнр| дер)кавно| адм|н| страц!|
]\гч #/ -

районно! рад*1
та

1. коРоствльов
Бячеслав Б оло димирович

2. гвРв3
Ёата.гл !я !у1икол а]вн а

3. мвР3л,ковА
1Фл|я Болодимир|вна

4. в1нник
1етяна €вирид!вна

5. волох
Болодимир никифорович

6. гРу1шкА
Б'ячеслав }Фр|йович

7. кульБА1шнА
Флена Флександр|вна

8. ]штс'янськии

застушник голови районно| дер)кавно?
адм|н|страц|т, голо ва районно[ ради

нача.т1ьник в|дд|лу охорони 3доров'я

районно] дер)кавно| адм|н|страц|т,

заступник голови районно[ Ради

головну\ут.

3доров'я
спец|ал|ст в]дд|лу охорони

дер)кавно|
адм!н!страц|[,

районно|
секретар районно{ Ради

заступник чугувського м|ського гойови з

т|итань д|яльност| виконавчих орган|в

Ради (за згодото)

л|кар-фт|з!атр протитуберкульо3ного
каб]нету комуна.шьного 3акладу охорони
здоров'я <9уц]вська центральна районна
л|карня |мен| м.1. 1{ононенка) (за згодото)

головнутй л|кар комун€ш1ьного закладу
охорони здоров'я <'{угу]вська центраг|ьна

районна л|карня |мен| м.1. (ононенка>)

(за згодото)

нача.т1ьник '{уц?вського м|экрайонного

}правл|ння |одовного управл|ння
Аерэксанеп|дслуэкби у [арк|вськ|й област|
(за згодото)

нача.т1ьник управл|ння прац| та
соц|ального захисту населення районно?
дер)кавно] адм|н|страц|?

склАд
3 ши1ань шротид|! туберкульо3у
в[л-|нфекц1!/€Ё[у

Флександр €ерг|йович



9. лжович-3всРсвА
€вген|я Флександр!вна

10. москАлвнко
€ерг!й Анатол|йович

11. отчвю\1шко
Р1арина Анатол|?вна

|2. РяБ1н1нА
1нна Б|ктор!вна

13. РяБ1н1нА
1нна Р1икола|вна

|4. скРипник
€в|тлаъ|а |{етр|вна

15. чвРввАнь
1етяна Б!ктор!вна'

(ер!вник апарату районно!
держ{а в но[ ад м!н1стра ц1!

[ерез 62 709

2

нач€ш1ьник в|дд|лу осв|ти районно?
дер}кавно| адм|н]страц||

нач€ш1ьник чугЁвського м|экрайонного
в!дд|лу крим|нагльно-виконавчо] |нсшекц||
Аерэкавно? пен|тенц!арно? слу)к6и
}кра!ни у [арк|вськ!й област|
(за згодото)

нач€штьник в!дд|лу масових комун|кац|й
апар ату районно[ дер)кавно? адм|н1страц||

директор 9у.у]вського районного центру
соц|альних слркб для с1м'|, д|тей та
молод| (за згодото)

зав|дувач сектору у справах молод| та
спорту районно] дер)кавно адм|н|страц1т

голова 9угу|вського раионного
1овариства 9ервоного [реста }кра!ни
(за згодото)

головъ1|4и л1кар комунального
закладу охорони здоров'я <9угу]вський
районний центр первинно] медико_
сан|тарно| допомоги> 9угу|всько]
районно? Ради [арк|всько] област!
(за згодото)

/ф,

/'

|.по. ковтун


