
!{угу[вськА рдйоннд дшшРкАвнА Адм|н!стРАц!я
хдрклвсько! оБлАст!
РозпоРяд)|{вння

9уц|в !& 2/

!1ро затвердясеппя нового складу
ком!с!! з пштань перев!рки готовност!
до в!дкрпття дптячих за:отад!в
оздоров.;|енпя та в1дпонинп<у, ц{о
зцаходяться ша терптор!! райо||у, та в
пер!од 11 функц!повання

1(ерутонись статтями 6' 22' з9 3акону }кра!ни "|{ро м!сцев! дерхавн!
адм!н1срац1!'', в|дпов1дно до 3акону }ща|ни "|{ро оздоровтення та в1дпотинок
д!тей'', розпоряд)кення голови 1арк1всько! облаоно] державно! адм!н1страц!!
в|д 2\ '04.2010 !т|э 205 "|{ро орган|зац|то оздоРовленн'1 та в|дпонинч д|тей
в 2010_2015 роках'', розпоряджень г0лови 9уц!всько| рйоннот державно|
адм1н1сщац1|; в1д 11.05.2010 }{э 426 "|1ро орган|зац1:о оздоров',!ення та
в|дпонинч д|тей в 2010-2015 роках'', в1д 07.05.2012 )& 3б0 "|{ро створен|{я
ком!с!] з питань перев|рки готовност! ло в!дкриття дитячих заклад|в
оздоровпен!{'{ та в1дпонинчг, що зн!!ходяться на територ!! райоку та в пер!од !х
функц1ховання":

1. 3атвердити новий склад ком1с1! з питань перев|рки готовност1 до
в1дщитгя дитячих зак-гтад|в оздоровпенн'1 та в1дпонинц. що знаходяться на
територ1т району, та в пер|од !х функц|тованття (додаеться).

2. Бизнати таким, що втратило чинн1сть, розпоряджент:я голови районно!
дерт<авно| адм1н[сщац!| вй 16.05.2014 ш9 232 "про затвердхення нового ок.]1аду

ком!с!| з питань перев!рки готовност| до в!дкриття дитячих заклад1в
оздоРовпенн'т та в1дпо.тинку, що знаходяться на територ1! району та в пер1од !х
функц|товання''.

3. (онщоль за виконанням розпорядх{ен!'{ покласти на засцпника п)лови
районно| дерхсавно| адпл1н|сщац[! 8олоцкову 8.й.

€.о. коРолк)к



зАтввРджвно

Розпорядх<ення голови
районно! дерхсавно? адм1н!страц|!
/'/2'|2&/./ х.2/'2?/.4 !'{9 2/-__.-------

склАд
ком|с!! з питаць перев!рки готовност| до в!д1критгя дитяяих заклад1в

оздоров.'|ення та в!дпонинщг, що зцаходяться на терптор!! району та в
пер1од |1 функц!:овання

воло1ковА
Б алентина ]\4ихайл1вна

РяБ1н|нА
1нна йикола1вна

гвРвз
Ёаталй йикола]вна

кАРпов
Ацдр1й 1вановин

кРивогуз
йаксим 0лекс]йович

кульБА]пнА
Флена Флександр!вна

,{'пови!{_звеРсвА
€вгенй Флекоандр!вна

лучн1ков
йикола €ерг!йовин

засцпник г0лови районно| дерт<авно!
адм|н|сщац1!, голова ком|с|]

зав!дуван сектору у справах молод! та спорц
рйонно| державнот адм|н[отрац1!, засцпник
голови :сом|с1|

начальник в1ддйу охорони здоров'я
районно! державно| адм|н1сщац|!

начальник 9уц|вського районного в!дд|лу
[оловного 9правл!ння !ержавно! сщэкби
9ща!ни з надзвичайних сицац|й у
!арк|вськ1й област| (за згодото)

начальник улравл;ння ветеринарнот
медицини у 9уц!вськопту район[ (за згодото)

начальник 1{угу!вського м!х?айонного
!правл|нття [оловного управ'|1ння
[ер:ксанеп!дслу:к6и у |арк1вськ1й област|,
головний державний оан1тарний л1кар
9уц|вського, ||ечен1зького та
11|евченк|вського район!в (за згюдоло)

нач21льник в!ллйу осв!ти рйонно| державно|
адм1н1стацп

зав!дуван сектору цив!льного з:1хиоц
районно! деря<авно! адм|н|сщац]]



мАл]и
1етяна йто<айл1вна

1(ер!вник апарацг районно!
дерэкавно! адм!н!страц||

Ря6|н;яа 2 55 85

2

спец!ал|ст [ категор!| з питань охорони щаш|
в|дд|лу з питань тщац| та зайнятосЁ
населення управл!ння праш1 та соц!ального
за(исц населення районно! державно!
адм|н!отрац!{

|.|о. ковтун
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