
!гугу[вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм!н!стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст!

РозпоРядж[ння
// 

ч7/1,|а2 ;о,/3 ,|7|?ц,, 9уц!;в хр .///

11ро затвердх<ецця нового складу
районшо! ком!с!| для розгляду
пштань, пов'язанпх 1з встацовленням
статусу унасника в1йни

Б[дпов|дно до статей 6,39 3акону 9кра!ни "|!ро м|сцев1 дертсавн|
адм!н1сщац!!"', |{оложення про районну ком1с!то для розгляду питань'
пов'язаних 1з встановленням статусу учаоника в!йни, затверд)кеного

Розпоряд)кенням голови районно| державно| адм!н1сщац1] в1д 07.06.2000 )ч|ц 274:
1. 3атвердттти новий склад районно! ком1с1] для розгляду питань,

пов'язаних 1з встановленням статусу 1насника в|йни (додаетьоя).
2. визнати такими' що втратили чинн1сть. розпорядженн'{ голови

районно| дертсавно| адм|н|страц|?: втд 27 '09.2006 }:гэ 592 "|{ро затвердження
нового складу районно! ком]с!] д[м розгляду питань' пов'язаних
|з встановленням статусу г{асника в|йни", в!д 0з '07 .20о1 }|э 5 12 "|1ро внесення
зм|н до складу районно! ком!с!] для розгляду питань, пов'язаних 1з

встановленням статусу учасника в!йни'', в!д \2.1\ '2007 3\го 954 "|1ро внесен1'т
зм|н до складу районно! ком!с1] для розгляду питань, пов'язаних 1з

вст.}новленням статусу г]асника в1йни'', в1д |9 '01'2010 [э 636 "|1ро внесення
зм1н до складу районно? ком1с1] для розгляду литань' пов'язаних 1з

встановленням статусу учасника в|йни'', в1д 20 '05 '201з )х[о 164 "|{ро внесення
зм|н до складу районно| ком|с|] для розгляду питашь, пов'язаних !з
вст:!новленням статусу г{асника в!йни'', в[д 16'12'201з )х[э 468 "[{ро внесенн'{
зм1н до окладу районно| ком|о|] для розгляду питань, пов'язангх 1з

встановленням статусу унасника в|йни''.

|олова райошно! дертсавно!
адм1н!страц|! €.о. коРол|ок



зАтввРджвно

Розпорялження :олови

районно! дерхсавно| адм!н!сщац||
!'{р .17 /

склАд
районно! ком!с!! для розгляду питань' пов'язан}!х !з встановленням статусу

учдсника в!йни

'п|ся|1ський
начаш!ьник управл1ння прац1 та соц1а.[!ьного
захисту населення районно! державнот
адм[н!срац[!, голова ком1с1]

заступник начальника управл|ння лраш! та
сош!ального захист1 населення районно|
державнот адм|н[стРац!т, заступник голови
ком|с1т

начапьник в|дд1лу соц1альних гарант!й та
п|льг управ]1|ння прац! та соц1ального захисц
наседенн'1 районно! дер)кавнот адм1н1страц!т,
секретар ком|с11

заступник в|йськового ком|сару 9уц!вського
ФРБ1{ (за згодоло)

нач:шьник в|дд|лу з питань призначен}#1,
перерахунку та виплати пенс!й ф 1

управл|ння |{енс1йного фонду }кра!ни в

БондАРвнко
{митро 8!кторовин

топоРковА
€в!тлана 8!ктор|вна

гоР11]ков
8олодимир .{>кековин

го}{!1АР
Балентина йихайл!вна

Флександр €ерг1йовия

гРвк
Флена йикола]вна

дАнник
Флександр Болодимирович

кРюковА
1етяна Б!тал!!вна

{угу!вському район1 (за згодото)

головний спец]ал|ст в|дд[лу виробництва |

ринк!в пролукш!{ рослинництва. !нженерно-
техн|чного та 1оридичного забезпеченгля

управл|ння ащопромислового розвитч
районно| лержавно| алм|н!с :раш||

голова 9уц!всько! раионно1 орган1зацп
сп1лки ветеран|в!кра|нсько1

(во{н!в - 1нтернац1она:т|ст|в) (за згодото)

заступник нач!шьника ф!нансового
управл!ння районно| лержавно| алм !н|страш!!



кузнвцов
/!еон1д €ерг|йовин

сАв|новА
Флена Флександр1вна

стРвльвик
Фксана 1{узьм1вна

(ер!вник апарату районно|
дерхсавно! адм!н!страц!!

лися11ський 2 24 54

2

голова р21ионно1 ради орган1зац!! ветеран1в
!кра!ни (за згодоло)

нач.шьник арх!вного в|лл!лу районно|
дер>кавно? адм!н1срац!!

голова м1храионно1 чуц!ъськот
ком|с1!медико_соц|альнот експертно|

(за згодото)

и- ' !.то. ковтун


