
чугутвськА РАйоннА
двРжАвнА Адм1н1стРАц1я

чугутвськА РАйоннА
РАдА

хАРк1всько| оБлАст1

РозпоРядх{шння

в|д ? Б тр-{т [к, ш }0 2, ! Рч {угу!в

|[ро затверд)кення граф!к|в нергування
в 9угу[вськ|й районн!й дерэкавн!й
адм1н!страц!| та 9угу|вськ!й районн!й
рад| у вих|дн! дн1 липня 202| року

з метого свосчасного реагування на мо>клив| надзвичайн| ситуац|| та
оперативно| взасмод|] з )(арк|вського обласного державно}о адм1н1страц|е*о,
в|дпов|дно до статт] \01 1{одексу закон1в про прац}о !кра[ни, керугочись
статтями 6, з9 3акону }кра|ни ,,[{р' м|сцев1 дерхсавн1 адм1н|страц1?>:

1. 3атвердити граф|к чергування в|дпов1дальних прац|вник|в т{угу|всько|

районно[ дерх{авно| адм1н1страц|| та 1{угу|всько| районно| Ради у вих1дн1 дн1
лип[1я 2о2| року (лолаеться).

2.3атвердити граф|к чергування праш1вник1в {угу|всько| районно[
дер}кавно| адм1н1страц|| та 9угу|всько| районно| Ради у вих1дтт1 дн1 липня 2021

року (лоласться).
3.1{ер|внику апарату районно| дер)кавно| адм|н{страш|| 1етян1

()н':с;;ь1|е11|(о) керу1очому справами вико[!авчог0 апарату 9угу|всько| рат?огтно|

Ради Флегу |[[ал!мову орган|зувати чергування в!дпов]дальних прац|вник!в
9угу|всько| районно| дер}кавно| адм|н1страц!| та 9угу|всько] районно| ради у
вих1дгт| дьт1 липн я 2021 року зг|дно з граф1ками.

4. Робота у неробоний день, за узгод)кенням стор|н, мо}ке компенсуват1,1сь
наданням 1 т-ттпого дня в|дпочинку.

5' |{онт'ро.'1ь за виконанням розпоряд)кення покласти |7а т<ер!вника аларату

районно| дерх{авно| адм|н1страц|| [етяну Фмельченко та керу|очого справами
виконавчого апарату 9угу|всько| районно| Ради Флега 1[[ал|мова.
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зАтввРджвно

€п1льне розпоряд)кення голови

районно? державно] адм1н|страц1|
1'а голови районно[ Ради

гРАФ{к
чергува ння в1дпов!дальн их прац1вник!в ({угу|всько| 

ра йонно1 дер:ка вно[
адм|н1страц|[ та 9угу|всько| районно| ради у вих!дн! дн1

липня 202| року

[ата
чергування

|{р!звище,
!пл'я, по батьков!
в!дпов!дального

чергового

||осада

(онтакт:лир1
телефон

слуясбовий та
моб|льний

[елефон
ц!лодобового

чергового
районно|

дер;кавно|
адм!н1страц!|

1 2 -) 4 5

0з.07 .2021
з 8.00 до

8.00 04.07 "2021

оксвнь
1{ирило
1горовин

3аступник голови

районно| дерх<авно|
адм|н1страц1|

(05746)40-901
096-922-22-\2

(05746)62-7о0
(05746)40-ч0\

04.07.2021
з 8.00 до

8.00 05.07.2021

оксвнь'
1{ирило
1горовин

3аступник голови

районно| дер>тсавно|
адм1н|страц1|

(05746)40-901
096-922-22-12

(05746)62-700
(0574б)40-901

10 07.2021
з 8.00 до

|].00 1|о72о21

омвльчвнко
1етяна
Флександр1вна

1{ер|вник алара|[у

районно| дер>кавно|
адм1н|страц||

(05146)40-9о\
о50-972-40-04

(05746)62-700
(05746)40-9о\

11.07.2021
з 8.00 до

8.00 12.07.2о21

омвль11внко
1етяна
Флександр|вна

1{ер1вник апарату

районно| дер>кавно|
адм]н1страц||

(05746)40-ч01
050-972-40-04

(05746)62-700
(05746)40-901

17 07.2021
з 8.00 до

8 00 1 8.07.2021

1{озл1т1н
(остянтин
Бс;лподиплирови!|

[{ертший заступник
голови районно|
дер;т<автлс':|

адм1н!страц1|

(05746)40-901
067-57-2з-686

(05746)62-100
(05746)40-ч0\

18.07.2021
з 8.00 до

8.00 1 9.07 .2021

козлтт|н
1{остянтин
Болодимирович

||ертпий заступник
голови районно|
дер>тсавно|
адм!н|страц||

(05746)40-ч0\
06]-51-2з-686

(05146)62-700
(05746)40-90 1

24.07.2021
з 8.00 до

8.00 25.07 .2021

гуБАРвв
Болодимир
Флександровин

3астулник голови

районно| дер>т<авно|
адм1н1страц||

(05746)40-'0\
096-1 17-85-90

(05746)62-700
(05746)40-901

25.07 .2021
з 8.00 до

8.00 26.01.2021

гуБАРвв
Болодимттр
0лександ0ови.;

3аступник голови

районно? дер>кавно|
адм]н]страц]|

(05746)40-'01
096-1 17-85-90

(05746)62-700
(05746)40-90\

з| '07 2'021
з ['}.()() дст

8.00 01.08.2о21

гуБАРвв
Болодимир
0лександрович

3аступг-лик гс)л0ви

райоттно| дер>кавно|
адм|лл!страц|{

(05146)40-ч01
096-1 1 7-85-90

(05746)62-700
(05746)40-901



2

1 2 -) 4 5

01 .08.2021
з 8.00 до

8.00 02.08.2021

гуБАРвв
Болодимир
Флекоанлоович

3аступник голови

районно| деря<авно|
адм|н|страц||

(05746)40-)0\
096-1 17-85-90

(05746)62-700
(05746)40-9о\

Резерв: 1шАл1мов
9лег
Анатол1йович

лисянськии
Флександр
€ерг|йовин

1{ер!вник апарату районно|
дер)кавно[ а м|н!страц!|

3аступник голови
районно| ради

1{ерутоний
справами
виконавчого
апара[у районно|
Ради

Ёачальник
управл|ння
соц|ального
захисту населення

районно| дер>т<авно|
адм1н|страц||

(05746)40-901
095-3 1 9-58-3 1

067 -21'7 -2з-|4

(05746)40-901
093-33-909-66

(05146)62-100
(05146)40-901

(05746)62-100
(057 46)40-901

етяна омвльчвн 
"{а ь,/'| 7 |етянапол|щук

|



зАтввРджвно

€п|льне розпоряд}кення голови

районно| деря{авно| адм|н|страц||
та голови раионно1 Ради

гРАФ1к
че ргува ння прац!вник!в 1{угу|всько| районно| дер)кавно| адм!н|стра ц!| та

{{угу|всько| районно| Ради у вих!дн! дн!
липня 202\ року

м

||р1звище, 1[и'я,
по батьков!
чергового

||осада

(онтактний
телефон

слуэкбовий та
моб1льний

1елефон
ц!лодобового

чергового
районно|

дерэкавно|
адм!н!страц||

1 2 -) 4 5

03.07 .2021
в 08-00 до 12_30

1вАновА
Флена
Б|ктор1вна

[оловний спец|ал|ст в!дд1лу
бухгалтерського сэбл ! ку та
господарського забез| |ечен ня
а|\арату районно| дер>кавно|
адм|н|страц1|

(057 46)40-901
098-446-з6-88

(05146)62-7оо
(05146)40-901

0з '07 .202|
з 12-30 до17-00

пРус
Ал|на
Альберт1вна

[оловний спец|ал|ст в|дд|лу
правового забезпечення
апарату районно? дер>кавно|
адм|н|страц||

(05746)4о-901
091-47 -90-427

05746)62-700
(05746)40-901

04.01.2021
08-00 до |2-з0

чвРвАт1ок
Андр1й
1ванович

[оловний спец1ал1ст в|дд|лу
оборонно| роботи, цив|льного
захисту та взасмод|| з

г{равоохоронниш1и ор ганами

районно| лер>кавно[
адм1н|страц1|

(05146)40-90\
097 -508-22-47
066-867-08-48

05746)62-7оо
(05746)40-901

04.01.2021
|2-з0 до 17-00

стРвльник
[етяна
Андр||вна

[ оловний спец|ал|ст в!дд1лу

цифрового розвитку,
цифрових трансс!ормац!й |

шис}ров|за:д]| та орган | зац1|

д1яльност| центр|в надання
адм|н|стративних послуг
районно| дер>кавно|
адм1н]страц1|

(05146)40-ч0\

091-821-95-2\
099-49з-46-59

(05146)62-100
(05746)40-9о\

1о'07.2021
;08-00 до 12-30

отчвнА1шко
\4арина
Анатол||вна

Ёачальник в|дд1лу
|нформатд|йно| д|ялтьност| та
комун1кац|й з громадськ|стто

районно| дер;кавно|
адм|н|страц||

(05146)40-901
099-012-2з-06

(05746)62-700
(05746)40-9о1



! 2 -1 4 5

10.07.2021
12-30 дс: 17-00

кулв1-1-{овА
1етяна
Болодимир|вна

Ёачальник в1дд1лу
забезпечення взасмод|| з

органами м1сцевого
самоврядування районно1
деря<авно| адм!н|страц||

(05146)40-ч01
096-2]10-79-19

(05746)62-7оо
(05746)40-901

\\.07 .2021
08'-00 до 12-30

жугА
Альона
Басил!вна

[оловний спец1ал|ст в|дд|лу
|нформац1йно1 д1яльност| та
комун|кац|й з громадськ|отто

районно[ лер>кавно[
адм|н|страц||

(05146)40-ч0\
067-986-25-29

(05746)62-700
(05146)40-901,

11.01.202\
12-30 до 1 7-00

БожвновА
.]1годмила
йикола|вна

[оловний спец|ал1ст з

опрацговання заяв в!дд|лу
з питань г1ризначення

дер)кав}{ их со г-1! ал ьн их допомог
управл !ння сог{1альнс:гс:

захисту населення районно[
дер:кавно [ адм! н|страц[|

(05746)40-90\
06б-127-00-2з

05746)62-700
(05746)40-901

\7.07.2021
08-00 до 12-30

жугА
йар|я
Болодимир|вна

Ёачальник в!дд1лу
бухгалтерського обл!ку та
господарського забе:зпечення
апарату районно| дерх<авгло|
адм|н1страц1|-головний
бухгалтер

(05146)40-ч0\
099-1 00-42-57

(05146)62-100
(05'746)40-'01

\7.01.2021
12-30 дс; |7-00

володько
1рина
3асил|вгта

Ёачачьник в|дд|лу я(итлово-
комунального господарства'
бул1внигттва т'а

1 н(;раструтстури рай онно1

державно| адм |н| страш||

(05146)40-'01
097 -7 57 -04-47

(05146)62-700
(05746)40-901

18.01.2021
08-00 до |2-30

АксьоновА
Б|ра
}0р1|вна

|1ров|днттй
|нспектор в|дд|лу

дс)кументального
'забезпе.те; 

1 } 1'! 1-:] |(0г|тролк)
апарату рай от*но| дер>тсавно|
адм]н|страц1|

(05146)40-901
о9з-656-з0-62

(05746)62-100
(057 46)40-90\

18.07 2021
1 2-30 до 1 7-00

БАБ1сць
0ксана
Фанур!вна

[оловний спец|ап|ст в|дд!лу
забезпечення доступу до
публ|нно| |нформаш|? та

розгляду звер1]ень гром адян
апарату районнот дер>кавгто|
адм|н|страц||

(05146)40-)0\
097-93б_00-30

(05746)62-100
(057 46)40-ч01

24.07.2021
з 08-00 дс; 12-30

|пАФРАновА
1рина
йихай-п1вгта

[оловттий спец|ал|ст сектору
з г1итань орган|зат1!йт+о|

роботи апарату рат7то гт гт с'т|

дсрлсавг*о|1 адм ! н !с'грал д1*

(05746)40-901
096-з4-з0-754

(05746)62-1оо
(05746)40-ч0 1

24.07.2021
12:о до 17-00

к1янськА
/{тобов
йи:<ола[вна

Ёачальник в]дд1лу
забезпе.теътня доступу до
публ|нно: 1нформаш1: та

розгляду зверне|{ь громадян
апара1 у районг:с:| де|'т>:<авно|

адм|н|страц||

(05146)40-ч0\
050-200-52-48

(05746)62-700
(057 46)40-9о1



1 2 ., 4 5

25.07 .2021
} 08-00 до 12-30

свмвновА
Фксана
Анатол||вна

3ав!дуван сектору з питань
орган|заш|йно| роботи
апарату районно| дер>кавно!1
адм|н|страц|{

(.05746)40-901
096-з68-80-02

05146)62-1оо
(05746)40-901

25.07 .2021
|2-з0 до 17-00

тРуновА
1{арина
Роман|вна

[[ров|дний |нспектор в|дд|лу
осв|ти, охорони здоров'я,
культури, спорту районно|
дер>т<авно| адм|н|страц||

(.о5746)4о-901
066-284-41-9\

05746)62-700
(05746)40-чо1

з|.07 .2021
08-00 до 12-30

мвдинцвв
Болодимир
Б1кторови.т

[оловний спец1ал1ст з

моб|л|зац1йно| та ре)кимно-
секретно| роботи апарату

районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

(05746)40-9о\
098-446-70-74

(05746)62-700
(05746)40-90]1

з|.07 .202]'
12-з0 до 17-00

мАистРвнко
Флексаттдр
€ерг|йовин

[оловний спец|ал]ст в!дд|лу
оборонно:' роботи. цив|льного
захисту та взасмод|| з

правоохоронн ими органами

районно| дер>тсавно|
адм|н|страц||

(057 46)40-901
066-018-07 -62

05746)62-7оо
(05746)40-901

Резерв: с]тАРусьов
[{етро
.]-[еон|дович

мя1шинА
Алла
€авел||вна

1{ер!вник апарату районно|
держ(а вно| адм!н!стра ц!|

3аступгпик голови
районно| ради

3ав1дуван сектору
м|стобулування та
арх|тектури районг:о|
дер>кавно| адм|н1 страш1|,

головний арх1тектор

району

Ёачальник в|дд|лу з

питань призначення
дер}1(авних соц1альних
допомог управ-гт|;тня
соц!ального захисту
населе! п ня: район нкт}'

дер>т<авно{ алм|тт|страц||

(05746)40-901
050-1 76-64-61

(05746)62-700
(057 46)40-90\

(05146)40-9о\
095-699-00-85

(05746)62-700
(05746)40-чо1

,мй
/ 1етяна

/)
огивльчв,нко (р 

ч 
" 1етяна пол1щук

/


