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}гугутвськА..':

РАион|{А РАдА

11ро нагород2!(ецня в|дзнакамп
{уц|всько1 районно! дер'|(авно|
адм|н!страп|' та чуц!всько| раионно!
ради

8|дпов1дно до р|ллення !1уц!всько! райовно| рали в|д 11.01.2002 <||ро

в|дзнаки рйонно! раАи та районно| дер:кавно| адм|н!сщац1} (з1 зм!нами),

враховуючи р!тпення ком1с1! з 1титань нагород}(ен1{'{ {уц!воько| районно1

державно! адм|н1сщац1{ та 9уцБоько! районно| ради (протокол в[д 18.08.2015

}'|э 26):
1. 3а виконанття в|йськового обов'язку у ход[ антитерористинно! операц||

на сход1 кра!ни по в[дстотованнто суверен!тету, територ|ально| ц1л!сност1 кра|ни

та з нагоди 24-о| р!яниц| фя незалехност1 !кра!ни
нагородити |1очесното грамоток) 9уц!всько| районво{ державно|

алм|н!страш1| та 9угу|всько| районно| раАи:

колектив 92-1 окремо| механ|зовано! бригади.

2. 3а зразкове виконання в|йськового об9в'я9ку у ход! щоведення
антитерористично] операц|т на сход| кра!ни по в|дстотованнто суверен!тец,

територ|альнот ц1л1сност! хра|ни та з нагоди 24-о| р|яниц| ,[ня незале:кност1

!кра!ни:
нагородити |{очесноло щамото!о {угу!всько| районно| дерхавно!

алм1н|сраш|| та чуц]вськот районнот ради:

РозпоРяд)!(вння
9уц!в $у ,17!

_ оф|цера в!йськовот частини польова по1шта

8 6250, кап1тана;

оф1цера в|йськово!
8 6250' кап1тана;

оф1цера в|йськовот частини польова по!]]та

8 6250, стартпого лейтенанта;

прац1вника в|йськово! частини польова
пошта в 6250' старшого со,1дата;

[орятуна
,{мира 1вановина

[р1:пина
€ерЁя 81кторовина

3боротпенка
йиколу €вген|йовина

1(олесн|к
Флену Борис!вну

частини польова по|пта



йайсщенка
@лекс|я €ерЁйовииа

Фнацького
8|талй 1вановича

1катука
{Фрй Боподимировттна

удовенка
Флександра 8атер|йовина

9ебана
€ерг|я Анатол1йовияа

9у6а
|{еща йиколайовина

11]инкаренка
Болодтл'тира Б[кгоровина

дереч
[еннадй Федоровича

1стом1ну
Б1ктор|то }!еон1д|вну

1{а:таллн!кова
Андр|я €тан1славовина
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засцпника командира в!йськово1 частини
польова полцта 8 6250, полковника;

оф1цера в|йськово] частини польова по|цта

8 6250, п!дполковника;

оф1цера в|йоьково! частини польова по1]1та

8 6250' майора;

офпера в1йськово] частини польова по1цта

8 6250' майора;

оф1цера в!йськовот частини по''1ьова по!]]та

8 6250, кап|тана;

оф|цера в1йськово] частини польова по1]|та

8 6250, майора;

оф|цера в!йськово] частини польова по|пта
8 6250, кап!тана.

' голову
фермерського господарства <фужбо>, о.

€тара [нилиця;

радника голови районнот ради з питань
к}риди!{ного забезпеченлля {уц1всько|

район но| рали }'арк1всько| област|;

директора ф1л1| <<1еплоелекфоценщалъ>
1Ф8 ,(8 Ёафтогазовилобувна комлан !я>>:

3.3а сумл|нну працго' високий р1вень профес1йно| майстерност1,

' особистий внесок у соц1атьно-економ1нний 1 культ1рний розвиток Району та
з нагоди 24-о| р[нниц1 ,{ття неза.ттежност! !кра!ни:

нагородити |]очесното щамото|о 9уц|всько! районно| державно|
адм|н!страц1! та 9уц|всько| районно| раАи:

с1льськогосподароького



1(ащавцеву
8атентину |1авл[вну

(ороотильову
Б1ктор!то 8!тал||вну

(улинияа
Флександра {(остянтиновича

.1]исаченка
!1еон1да 81кторовина

,т1ихачова
Романа Борисовина

_ л|каря загально] практики _ с!плейного

л|каря амбулатор!| загально] практики
с!мейно! медицини м. {угу!в ко}[ун:1льного

зак.]1аду охорони здоров'я <<9уту!вський

районний ценр первинло| медико-
сан1тарно| допомоги)) 9угу|всько! районнот
ради хаРк|всько] област1;

- лаборанта в1дд!лення анестез1олог|] з

л|жками д.'1я 1нтенсивно! терап1|

комунапьного зак.]|аду охорони здоров'я
<<!{уц!вська ценщальна районна л[карття

|м. й.]. |{ононенко>;

_ поже)кного-ряцвальника 50 Аержавно|
пожежно-рятув:1пьно! частини [оловного

управл|нття ,{ерхсавно| служби !кра|ни з

надзвичайних сицац1и у {арк|вськ[й
област|, молод1цого сержанта
цив1льного захисц/;

отц:кби

\,[астока
0лекс!я Романовича

Ёебожеттко
!1тобов 8олодимир|вну

_ соц|альногороб1тникав1дд;лення соц!ально]

допомоги вдома у смт Бсхар
тери:ор|ального цен гру соц!ального
обслуговування (надання соц!альних

_ директора ащоф|рми <3оро 1Ф8, с.8елика
Ба'бка,. голову ради с1льгосптоваро-
виробник|в 9уц!вського району;

цомадсько| орган|зац!|
правозахисна щуца>;

стр!льця в!дд|пення охорони
об'сднаного рйонного
ком|сар|ац, стартпого солдата;

лосщг} чуцтвсько| районно!
адм1н1ощац11;

м1сьщайонно!
<<9уц!вська

9уц!вського
в|йськового

дер}(авно1



Русанова
Руспана йиколайовича

€еред:
Антон!ну 1ван|вну

|{аз1я
Андр1я |вановина

|11аблиг|ну
Флену 1{остянтин|вну

|[{евченко
Фльц Флекс||вну

яковенко
8ладил|ну [еннад|!вну

3отову
€ерг|то йиколайовиту

}!ушенку
8алер|то Анатол|йовину
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заступника нача']ъника 50 лержавно|
поже)кно-ряцвально| частини [оловного
управл1нття ,(ерхсавно! сл1скби !кра!ни з
надзвинйних сицац|й у {арк|воьк|й
облаот|, стар1пого лейтенанта слу:кби

цив|льного захисту;

диРектора ]1еб'язького навчально-виховного
комг1лексу чуцтвськот районно{ ради
)6рк1воько! област|;

дегцта'! а 9угу|всько| м!сько] радА'
заступника голови щомадоько! орган|зац!|
<<Ёатп виб|р>>, волонтера;

сестру медичну (операц1йну) операц|йного
блоку кощ.напьного зак;|аду охорони
здоров'я <9уц1вська шенщальна районна
л1карття |м. й.1. 1(ононенко>;

_ засц/пника директора з науково| роботи
комун:1льного закладу <(художньо_

мемор|атьного музе}о [.ю. Рсп;но);

кер[вника <<3разкового аматорського
колективу>) |нд|йського та сх|дного танг0о

- стар1]]о}{у оф!церу моб|л!зац|йного
в1дд|лент:я {уц!вського об'еднаного

районного в!йськового ком|сар!ац,
кап|тану;

((Рамаяна> - ' комуна]1ьно! установи
<{уц|вський районний БуАинок чльтурш>.

4. Фголосити |1одяку голови 9уц!всько} районно| державно|
адм1н1орац!| та голови 1{уфвсько! районно| ради:

кризовоп{у психолоц психолог!чно|
кризово| служои (( уща|нсько1 асоц!ац|!

фах|вш!в з подолання насл!дк1в

поихоравплуоних под|й>>



Федотову
Болодимиру €тан|славовичу

1{ |ербаков|й
Фльз| )1еон!д|вн1
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оф!церу в|дд1лення в1йськового обл|ку та
бронтовання сер>кант1в''1 солдат запасу
9уц|вського об'сднаного районного
в1йськового ком|сар1ату, кап!тану;

кризовому
кризово|

фах1вц1в

психолоц |1сихолог|чно1

психотравмуочих

сл1экби <}кра|нсько] асоц!ац:|
подоланн'! насл1дк1в

под1ю).

|олова районшо!
ради

!.А. стоРожшв

| олова районно1 дерясавно!
адм|н!страц||


