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про здтверд'(еппя нового скпдду
районпо! |(оорлипап!йно! групп з
пптапь здхп, сц/ пправ.спопспв!в!в

8|,щлов1'щло до статей 6, 39 3акону 9ща!ни <||ро йсцев| державн1
адм!н1стРац11>, ||оло:кення про райотпу 1{оордлнац!йну щугу з питань з2::шст
прав спох:ваяБ' затвеРд)кенок) Розпорядхенням голови райогпло| дерясавно!
адм|н1срац1| ьц 04.10.2002 }{з 235 <||ро внесення зллй до розпоряджен:ля
голови рйот*то! дер)кавнот цдлй!сщац1| вй 11.03.2001 }ф 99 (про районну
(оорлинаш|йну щуту з п!{г!!нь захисц прав спо:ктшач1в,> та у зв'язку з
кад:овими зм!нами:

1. 3атвердтти новий склад рйонно! 1(оор,щнац|йно| фу!1и з |титань
захисц прав спо)киван|в (додаеться).

2. визнат|{ такими' що втРати.,1и .длтпл1сть, розпорядження голови

рйонпо| дерхсазно| адл1н!страц|]: ьлд 24.09.20|2 },|э 832 <|1ро затверд!(евня
новоп) ок.]14щ/ районно! 1(оорд:плац!йно] фугш з !11{тань захиоц щав
опо:киван|в>, в|д |7.03.2014 }[э 99 <|!ро внесення зйн до складг районно!
(оорлинаш!йно| щутп: з гтитань з:жлсц прав споживап|в>>.
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Розпорядпсенлтя голови
райоттно! держ4вно| адтлй|раионно| державно| а]1м1н1страц1!
./!с*уаъу;ц!!2уцю ///

пФщ! заступп|{к голови райошо! державно]!
а'щдй!отрац1!, голова робово! щ5гтпт

нача1ьник в|ллф економ|штого розв}|т19 ! торг1вл|

рйо:п:о[ дфжавнот дпмй|сраш!1. застуш{{(
голови робово| щ1ти

старппй йспекгор в1ллф економ1шого розвлгч !

торг1втл| райолпто! дерхавно| адтлй!срац|]' сещегф
робоно! щутпа

начальник 9уц1всько| об'сднано] державно|
податково| !нспекц|| |'оловпого управл|ння
!у11ндоход1в у [арЁвсьЁй област| (за згодоло)

головтпй спейал1от в|ддф вироб:пщгва 1 ршпсБ
прощктБ тварицци!(тва управп1-гшя
агропромиолового Розв!{пу рйошо! дерхавно!
а'щдй!сщац|1

нача]1ьник чуцъського Рв гумвс 9ща!йт в
{аркБськй област1 (з обслуговува.шя
чуг5.ъського та пепен|зького рйонБ) (за згодоло)

начш!ьник 9уц!Бського м!:крайошого ущавл|тшя
[оловного управлл!лпля,{ер:ксанеп!дслухби у
{арЁвсьЁй йласт1, головтпш! дФхавшй
сан|тар!лп' лйар 9уц1Бського, |{енен!зького та
11|евяешсБського район|в (за згодопо)

нача1ьник 9уцг1Бського Рв гу дсу з
н4цзвичайних отгцщй у {арк|вськй обласг1 ( за
згодото)

зав|,щгвач секгору м1стобудвал+:я ! арх!текури
9уц1всько[ рйошо| деРжавнот аллл!н!сраш!!.
головтптй арх1тектор району
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