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персонального складу рацонцо|
ком|с|! з питаль ева!9ацп'
затвердт(еноп) роз!|оряд?|еццям
п)лови раионно! дер'!€вно!
адм!н1страц!! в!д 05.02.2014 лъ 3з

8|дповйно до статей 6, 25 3акону }кра1ни <|1ро м|сцев| державн!
адм|н|сщац||>, |{оложенття про районну ком1с1то з питань евачац!|,
затвердженого розпоРяд)кенням голови райовно| дертсавно| адм|н|сщац||
в|д 05.02.2014 !т[э 33 <|{ро утворенн'1 тимчасових орган1в з евакуац!!
{уц!вського району>> та в зв'язку з кадровими зм1нами внести до
персональног0 складу районно! ком1с!] з питань евакуац|! так! зм!ни:

1. Бвести до складу ком1с1!: 8Ф.[!Ф((Ф8} 8алентину йихайл|вну -
засцпника голови районно! державно! адм1н1страц|!, призначив1пи !] голово:о
ком1с1!' (Ф3)1ФБ! 1рину |{етр|вну - г0ловного спец1ал!ста в!дд!лу
!нфраструкцри районнот державно| адм!н|страц||, вклто11ив1]|и !1 до складу
групи транспощного забезпечення, А.1Б91]]14Ё! €в|тлану €ерг!!вну -

начальника в[дд|лу економ!нног0 розвитку ! торг|вл!. щизнанивши !!
начальником щупи орган|зац!| всеб1чного забезпечення евакуац!| населен}1'1,
Б1д{ого Романа Флександровича - головного спец|ал|ста чуц!ъського
районного в1дд|лу [оловного управт|нгтя [ерт<авно! слухсби }кра!ни з
надзвичайних ситуац1й у )(арк|вськ[й област|, вклтонив|ци його до ск.,1аду
оперативно{ щупи (за згодото), 1БАЁФБ9 {Фл1то Балер|!вну _ головного
спец|ал|ста в|дд[лу кащ;ово| роботи апарац районно| дер:кавно| адм|н!срац|},
вкл1очив1пи 1{ до складу щупи обл1ч, збору реесщац1| та в1дправлення
евакЁованого населенн'{' твРвмв1ъ Анну 81ктор|вну - головвого спец|ал!ста
в|дд|лу кадрово| роботи апарац районно| державно! адм1н|страц1!, вк.]!1очив1пи
!! до складу щупи обл|ц, збору ресстраш!! та в|дправлення евацйованого
населення;

вивести 1з складу ком1с1!: (овальнук 8.[, Рада 8.1., 1ванову Ф.€.,
|1ономарьова 8.€., [оровенко \4. 8., ,(емненка 8.Ф., Б!тр1ва Б.Б.

2. 8икласти в новий рёдакц|1 посади нлен1в ком!с1! та щ1т::
(лучников зав|луван сектору цив|льного захист

р:1ионно1 дер}(авно1 адм|н1страц11' засцпник
голови ком]с!]

\4икола (ерг!йовин



мвдинцвв
8оподимир 8!кгоровив

гулАй
Басиль Флекс|йович

стукАлвнко
[еорг1й 1вановин

1ц'Бульник
Флена 8асил|вна

логАчов
8олодимир [риторовин

овчАРов
Флександр Анатол!йовия

|олова районно! дер'кавно1
адм|н1страц1!

,''

стар1пии |нспектор сектору цив1льного
захисц раионно1 державно1 адм1н1страц11'
секретар ком1с||
засцпник нача.]тьника управл1н!{-'1'
начаш!ьник в|дд!лу виробництва | ринк|в
лролукц|| рослинництва та |нженерно-
техн|чного та |оридичного забезпеченття

управт1ння агропромисловог0 розвитку
районнот державно} адм!н |страш!|
нач.ш|ьник районного центру
телекоптун|кац|й }[э 325 {арк!всько| ф1л||
|[А1 <<!кщелеком> - начальник ц)упи
головний спец!ал!ст в!дд!.ц економ |чного

розви!ц ! торг!вл| районно| лержавно1
адм1н1страц1|
стар1пии 1нспектор в!дд|лу
деР)кавного ресстру виборш!в

районно? лержавно| алм| н|сраш||:
стартший |нспекгор ол1окби у оправах д|тей
районно| дерт<авно{ адм|н!сщац|!>

ведення
апарац


