
чугуьськА РАйоннА двР)кАвнА Адм[н[стРАщя

хАРк!всько| оБлАст!
РозпоРядх(шння

.{уц|в !{р 2/

11ро затвердтсешня нового складу робояо!
групи } надаяня безоплатно! первинно|
правово! допомоги 9угу!'вською
районнопо дерясавного адм!н1страц|епо та !!
граф1ку роботп на 2015 р|к

8|дпов!дно до 3акону !кра!ни <|!ро безоплатну правову допомоц>,
порядку роботи щомадсько| приймапьн| з надання безотллатно] первинно|
правово! доломоги 9уц|всько:о рйонного державно!о алм!н|сщаш!сю'
затвердя(еного розпоряд)кен}1ям голови районно| дер}{авнот адм! н!сщац||
ъ1д 07.05'2012 1'{э 362, керулоиись статтями 6, 25' з9 3акону 9ьра!ни <|1ро
м!сшев! лержавн! алм|н1сщаш1|>:

1. 3атвердити новий склад робоно| щупи з надання безоплатно| первинно!
правовот допомоги 9уц|вською районною державною алм1н|страш|сю
(додаеться).

2. 3атверАити [раф!к роботи щомадсько| приймальн! з надання
безоплатно| первинно| правово| допомоги 9уц!вського районното державното
адм|н!сщац|ето на 2015 р|к (додастьоя).

3. 8изнати таким' що втратило тинн|сть, розпоряд)кення голови районно!
дер;кавно| адм|н|сщац!! в1д 24.06.2014 ]'|р 288 <<|{ро затверАтсення нового складу
робоно{ щупи з надання безоплатно| первинно| правово! допомоги 9уц!вського
районното дер}(авно|о адм1н1страц1ело та щаф|ку роботи щомадсько|
прийматьн1 з надання безотштатно| первинно| правовот допомоги 9уц!вськото
районноло державноло адм|н|сщац|сто на 11 п1вр|ння 2014 роц>.

[1ерпший заступнпк головц
районно! дерхсавно| адм!н!страц1| }о.к. вАР)к0,1нов



1. ковтун
1несса }0р|1вна

2. тоно1!шв
,{митро Анатол1йовин

3. 3АБолоцькА
&|на Анатол1]вна

4. 1гольник
|йлип Б олодтмировин

5. тРоФ|мов
йикола }Фр|йовит

6. 1ги\4Ак
{0р1й 8олодимировин

7. дудю{
€в1тлана 8асил1вна

|(ер1внпк апарац райопно!
дерясавно| адм1ш1страц!!

юно|пев 40 90з

3АтввРджвно
Розпорядх{ення голови

районно! дерясавно| адм1н|сщац|!

кер!вник апарату районнот державно'|
адм1н1срац1?' голова робочо! групи

головний спец|ал|ст !оридичного
сектору апарац районно! деР)кавнот
адм1н!сщац1|, секретар робоно1 щупи

юрисконсульт територ!ального ценщу
соц|ального обслуговування (наданття
соц1.1]!ьних послуг) районнот
дерх<авно| адм1н1срац|| (за згодото)

|орист господарчо|
осв1ти районнот
адм1н1сщац1!

пров1дний спец1ал|ст-лорисконсульт
в1дд1лу соц1:1льно1 роботи
9уц1вського районного центру
соц|альних сл1жб лля с!м']. д!тей та
молод| (за згодого)

координатор 1{ентру правово1
|нформац!| та консультац|й
9уц!всько! правозахисно| групи
(за згодото)

в.о. началЁника 9уц!вського
м1ськрайонного управл!нгш юстиш!|
{арк1всько{ област| (за згодото)

7:руе/ !{р 1/

склАд
робоно| групи з надання безоплатно! первпнно! правово1 допомоги

{угу|'вськопо районноло дер:кавно:о адм|н1страц1спо

гру{1и в1дц1лу

Аерэкавно|

шо'"1
[.|о. ковтун



3АтввРджвно
Розпорядясення голови

районно| лержавно| алм!н|страш!|
0гстц,у дп/,'ц х9 г/

гРАФ!к
роботп громадсько| приймальн| з падацня безоплатно! первшшно! правово!
допомогп 9уц!'вськопо районнопо дерясавнопо адм!п!страц!епо па 20!5 р!к

.{ата {ас прийопц:
п!Б

вйповиальпого
ппап!вняка

1\{1сце | робота в!дповиальпого
прац|впика

09.01.2015
13.0з.2015
08.05.2015
10.07.2015
1!.09.2015
1з.1 1.201 5

14.00-16.00 1гольник |1.Б. 1орист господарчо? щупи в|дд|лу
осв!ги районнот лер>кавно|
адм|н|сщац||

2з.о\.2015
27.0з.2015
22.05.2015
24.07.20],5
25.09.2015
27.\\.2о\5

14.00-16.00 !0котшев .{'А. головнии спец1'ш1с'г юриди.1ного
сепор) апарао районно| державно1
адм|н|сщац|!

13.02.2015
10.04.2015
\2.о6.2о15
14.08.2015
09.10.2015
11.12.20 ! 5

14.00-16.00 3аболоцька А.А. юрисконсульт територ1ального центу
соц|ального обслуговуванття (надангтя
соц1альнго< посщ г) !-!уг1|всько|

районнот дер1{авцо! адм[н!страц1!

27.02.2015
24.04.2015
26.о6.20], 5
28.08.2015
2з.\0.2о15
25.\2.2о\5

14.00-16.00 1роф|мов й.1Ф. пров!дний спец!ат1ст' !орисконсульт
в!лл!л1 сош!ально] робо': и
чуц!ъського районного це}ггру
соц!альнгтх сщжб лля с!м"1. д!тей га

молод|

ко)квий четвер м!сяця з
10.00 до 12.00

9умак }0^Б_ координатор (ентру правово'|
!нформац!! та консультац|й
чугутвськот правозахисно] гоупц

(охну ще1}о серед.'
м|сяця з ]4.00 до 16.00

Аудка €.Б. в.о. нач;шьцика 9уц!вського
м!ськрайоннопо управл!нгш юсгиш!}
{арЁвсько| област|

!{ер|вник апарату районно[
дерлсавно| адм|н!страц!!

0нотпев 40 903 [у'г4
"[

1.}о. ковтун


