
!шту|вськА РАйонцА двР)кАвнА Адм!н!стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст[

РозпоРяд)к0ння
х, 3/.|чуц1ъ

про затвердл(ення нового складу
[(оорлипаш1йного ком!тету спр!|яння
зайпятост! населення

1{ер1'тонись статтями 6' 24' з9 3акону !кра|ни "||ро м!сцев| державн|
адм[н1срац1!'', в!дпов1дно до |1оложення про 1(оорлинац|йний ком1тет сприян}г[
зайтлятост| населенн'{' затверд)кеного розпоряд}(енням голови районно|
дерхсавно| адм|н1сщац1| в1д 19.08.2009 }'[э 562, та у зв'язку |з кадровими
зм!нами:

1. 3атверАити новий склад 1{оординац|йного ком|тец сприяння зайнятост|
населення (додаеться).

2' Ризнати такими' що вратили нинн1сть, пункт 2 розпорядженн'{ голови

районно| державно| адм|н1сщац1| в1д 19.08.2009 ).|э 562 "|{ро затвердження
|{опо:кення та нового окладу 1(оординац1йного ком1тец сприяння зайнятост|
наоелення", розпорядження голови районно! дерхавно| адм|н|сщац|!: в!д
|9.07.20|0 !х[е 632 "||ро внесен|{'{ зм|н до складу 1{оорАина:]1йного ком!тец
оприян!{'{ зайнятост1 населення''' в|д 31.01.2011 !хгэ 40 "|{ро внесення зм!н до
ск]|аду 1{оорАинат]|йного ком!тец спр|'{ння зайнятост| населення'',
в|д 23 -04.2013 }т|о 131 "[1ро внесенн'1 зм|н до складу 1(оорАина:]1йного ком|тету
сприяння зайнятост1 населення".

3. 1(онроль за виконанням розпорядження пок.]1асти на засцпника голови

районно| деря<авно! адм1н|страц|] Болоцкову 8.й.

| олова районно| дер'кавпо!
адм!н!страц1! €.о. коРол|ок



зАтввРджвно

Розпорялженття голови

районно| державно| адм[н|отрац||
2 г//2 ,2-1|1 2/3 ,,/} 

^;)'[р 
./ /9

.!

склАд
1(оорлинаш!йного ком!тету сприяння зайнятост! населеяня

воло1ковА
8алентина йихайл1вна

кАлА11]ников
Атцр|й €тан|славовин

тАтАРський
йикола ,{мищовин

Алвксвнко
Ёадй [ригор1вна

золотАРьов
\4ихайло ]лл|ч

кРАснух1нА
Фльга €вген]'|вна

кРюковА
.|1годмила Балентин[вна

лисАтшнко
)1еон|д Б[кторовии

[штся+тськи11
Флександр €ерг|йовии

мАсАл1т11{А
.1{|л1я .[]еон|д!вна

(ер!вник апарату районно!
дертсавно! адм!н1страц!!

лисянськ'й 2 24 54

засцпник голови районно| дерл<авно| адм|н|срац|!,
голова ком|тету

директор ф1л1т "1еплоелектроцентраль тов
"18 Ёафтогазовидобувна компан|я'', заотупник
голови ком|тету (за згодою)

голова районно| профсп!лково! орган!зац|!
прац1вник[в агропромислового розвит\т, заступник
голови ком|тету (за згодото)

голова [ромадськот ради при 9уц!вськ1й районн|й
державн|й адм1н|сщац|!, голова 9уц!всько!
районно| орган!заш1| профсп|лки праш1вник|в осв!ти 1

науки' методист в|дд|:у осв1ти районно} дерхавно!
адм!н|сщац|! (за згодото)

голова €1{ "8|тязь'', голова 9уц!всько| районно|
орган|зац1| роботодавц|в агропромислового
комплекоу (за згодото)

начапьник в!дд1лу взаемод|! з роботодавцями
9уц!вського м|ського районного центру зайнятост1,
оекретар ком|тету (за згодото)

голова районного ком|тету профсп|лок
комунального зак]1аду охорони здоров'я "{угу!вська
ценральна районна л1карня !м. й.1. 1{ононенка''
(за згодото)

директор ащоф!рми "3оря'' 1ФБ, голова Ради
с1льськогооподарських товщовиробник!в
9уц!вського району (за згодото)

нач:1льник 1лравл!ння праш! та соц!ального з:1хисц
населення районнот державн6' адм!н|страц||

директор 9угу[вського м1ського районного ценру
зайнятоот| (за згодото)

|!,ц
[

/ п.к;. ковтун


