
чугу!вськА РАйоннА дшРя{АвнА Адм|н1стРАц|я
хАРк[всько[ оБлАст1

РозпоРядх{шння

9угу!в ]ю н€

|!ро утворення ком1с[[ 3

проведення перев!рки зд!йснення
делегованих повновая(ень орган!в
виконавчо| влади виконкомом
1{ам , яноярузько[ с!льсько| ради

Б|дпов|дно до отатей 6, з9 3акону )/кра|ни .|[ро м|сцев| дер>кавн|

адм|н|страц||>, |1орядку контрол[о за зд|йсненням органами м1сцевого

самоврядування делегованих повнова)1{ень орган|в виконавчо| влади
(|з зм|нами)' затверд)кеного постаново}о 1{аб|нету }и1|н|стр1в 9кра|ни
в1д 09.03 ]999 м 339, розпорядження голови районно| державно| адм!н|сщац||
в1д 05'02.20|9 ]ф 31 <|{ро орган|зац1то контрол1о за зд!йсненням органами

м!сцевого самоврядуваннярайону делегованих повновая{ень орган|в виконавчо]

влади>>, |{лану контрол}о за зд|йсненн'1м органами м|сцевого самоврядування
9угу|вського району делегованих повнова)кень орган1в виконавчо| влади на

20|9 р|к, затвердженого розпорядх{енням голови районно| дерт<авно|

адм|н1страц1] в|д 20.|2.2018 ]ф 484:
1. }творити ком1с|то з проведення перев|рки зд|йснення делегованих

повноважень орган|в виконавчо] влади виконкомом (ам'яноярузько| с|льсько]

Ради (да,1_ 1(ом|с|я) та затверду1ти [: персональний склад (додасться).

2. 1{ом|с|]:
2.1. |1ровести перев|рку зд|йснення делегованих повновах{ень орган|в

виконавчо| влади виконкомом 1{ам'яноярузько| с|льсько| ради з 72 ло 18 тервня

2019 року.
2.2' Ёадати до 19 иервня 2019 року до орган|зац|йного в1дд|лу аларату

р айонно| дер}(авно| адм|н| страц|| в|дпов1дн| матер| ал и для узагальнення.
3. 1{онтроль за виконанням розг{орядження покласти на заступника голови

районно| деря{авно| адм|н|сщац1| Б. Болоцкову.

| олова районно[ дерэкавно[
адм!н!страц!| 1шо|шин



3АтввРджвно
Розпоряд)|(ення голови

районно| державно| адм|н|страц||

пшРсонАльнии склАд
ком!с1! 3 проведення перев!рки зд!йснення делегованих повнова)кень

орган!в виконавно[ влади виконкомом (ам'яноярузько| с!льсько[ Ради

волоцковА
Б алентина 1!1ихайл|вна

Альо1п|,тт1А
€в|тлана €ерг1|вна

Альх1мович
Флена Анатол1|вна

БслсвцовА
1етяна Бладислав1вна

БуРвико
[етяна йикола|вна

володько
1рина Басил1вна

к1янськА
-|{тобов йикола|вна

кондРА1пин
Болодимир 1вановии

кулв1шовА
1етяна Болодимир1вна

лввчвнко -

Басиль йиколайович

заступник голови 9угу|всько| районно| дерхсавно|
адм|н1сщац||, голова ком1с||

нач€|-г{ьник в|дд|лу економ1чного ро3витку |

торг|вл| 9угувсько| районно| дер>кавно|
адм!н|страц||

раионно1

нач€ш1ьник слркби у справах д|тей 9угу|всько|
районно| державно| адм1н|страцт1

нач€!^пьник в|дд1лу осв|ти 9угу|всько|
державно| адм|н|страц|?

нач€ш1ьник ф|нансового управл|ння 9угу|всько|
районно| дерх{авно] адм|н|страц||

нач€ш1ьник в|дд|лу х{итлово-комун€}льного
господарства, буА|внит{тва та |нфраструктури
9угу|всько| районно| дер>кавно] адм1н|страц||

3аступник кер|вника аларату-начальник
орган|зац1йного в|дд1лу апарату 9угу|всько?

районно| дер)кавно| адм1н1сщац||

нач€|пьник 9угу|вського районного в1дд|лу
[оловного управл1ння ,{ер>кавно| м|щац1йно|
служби 9кра}ни в )(арк|вськ!й област| (за згодото)

нач€ш1ьник в!дд|лу культури | туризму 9угу|всько|

районно| державно| адм|н|страц1|

стартлий |нспектор сектору з питань оборонно|,
моб|л|зац|йно|, ре}кимно-секретно| роботи та
взасмод1| з правоохоронними органами апарату
9угу|всько| районно| дер>кавно] адм1н!страц||



лисянськ|,шт
Флександр €ерг1йовии

лучников
]!1икола €ерг!йовии

омвльчвнко
]етяна Флександр|вна

отчвнА1шко
Р1арина Анатол||вна

Р^йлян
Балер|я Флександр{вна

Рют1н
Р1ихайло Бячеславович

РяБ1н1нА
1нна 1!1икола|вна

скушчвнко
1ван }Фр|йович

стАРусьов
|{етро .[еон|дович

!{ер!вник апарату районно[
дер)[(авно] адм!н!страц1!

2

нач€ш1ьник управл|ння прац| та соц|ального захисту
населення 9угу|всько! районно| дерх<авно|
адм|н|страц1|

' зав|дувач сектору цив1льного захисту 9угу|всько|

районно? дер)кавно] адм|н|страц||

нач€ш1ьник заг€ш1ьного в|дд|лу апарату т{угу|всько|

районно| дерх{авно| адм|н|страц||

нача-т1ьник в|дд|лу масових комун!кац|й
9угу|всько| районно| дерх<авно| адм|н|страц|]

нач€ш1ьник в|дд|лу охорони здоров'я 9угу|всько|

районно| державно] адм1н|страц||

нача-]1ьник м|ськрайонного управл|ння у
{угу|вському район| та м. 9угусв! [оловного

управл|ння !ержгеокадастру у харк|вськ|й област|
(за згодого)

нач€ш1ьник в|дд|лу у справах молод1 та спорту
9угу|всько| районно| дерхсавно| адм|н|страц|!

нач€ш1ьник }оридичного в1дд|лу алФату
9угу|всько| районно| дерх<авно| адм|н1страц||

нач€ш1ьник в|дд|лу м|стобудування та арх|тектури
9угу|всько| районно| дер)кавно] адм|н|сщац||,
головний арх|тектор району

в. гв,РмАн

Фксана €еменова 2 з2 70


