
чугутвськА РАйоннА дшРя{АвнА Адм1н!стРАц1я
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Ро3поРяджшння

в1л4{ цд*шлшс8а 1[:}{ Рч 9уц1в

|1ро затверд'[(е!{ня нового складу
колег1| 9угувсько! районно|
дер)1(авно| адм!н|страц1! )0рк!всько!
област!

1{ерутонись статтями 6, з9 3акону }кра|ни <|1ро м|сцев1 дер>кавн|
адм|н|страц1|>>, Регламентом 9уц|всько| районно| дерх{авно? адм|н|страц|!
[арк|всько] област|, затверд)кеним розпоряд}кенням голови районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| в|д 04.0з.2021 ]\ъ 38 (.1 зм|нами), |1олоэкенням про колег|то

9уц|всько| районно| дер)кавно| адм1н|страц|| [арк!всько| област1,

3атверд)кени]у1 розпорядженням голови районно| дерх{авно| адм|н|сщац|]
в|д 24.05 .202\ ]ф 1 1 8:

1. 3атвер дити новий склад колег!| районно[ державно| адм|н|страц||
(додаеться).

2 " Бизнати такими, що втратилу1 чинн1сть :

пункт 1 розпорядх{ення голови районно| дерх{авно| адм|н|сщац!|
в|д |6.04.2018 ]ф 134 <|{ро 3атвердх{ення нового складу колег|| 9уц|всько|
районно| дерх{авно] адм|н|страц||> ;

ро3поряд)кення голови районно| державно| адм|н!страц||: в|д 15.06.2018

!{р 226 <|{ро внесення зм1н до складу колег|| 9угу|всько| районно| дерхсавно]
адм|н|страц||>>, в|д 14.01.2019 ]ф |2 <|{ро внесення зм|н до розпорядя{ення
голови 9уц|всько| районно| дерх{авно] адм|н|страц|| в1д |6.04.20|8 .}\ъ 26),
в!д 01 .0з.2019 ]ю 49 <|{ро внесення зм|н до розпоряд}кення голови 9уц|всько|

районно| дер)кавно] адм!н|страц!| в|д |6.04.20|8 ]\9 |з4 (1. зм|нами)>;

в|д 03 .05.2019 ]\ъ 116 <||ро внесення зм|н до розпоряд)кення голови 9угу|воько|

районно[ дер)кавно| адм|н|сщац|| в|д 16.04.20|8 ]\9 1з4 (1з зм1нами)>>,

в|д \7.07.20|9 ]ю 168 <|[ро внеоенн'1 зм|н до складу колег|? 9угу|всько|

районно| дер)кавно| адм|н|страц||>, в|д 29.07.20|9 ]\ъ 180 .|{р' внесення зм|н

до складу колег|| 9уц|воько| районно| державно| адм|н|страц|]>, в|д26.11.20|9
],{9 296 .|{ро внесення зм|н до складу колег|] 9угу|всько| районно| дерэкавно|

адм|н|страц|!>, в|д 09.01"2020 ]\ъ 05 <|{ро внесення зм|н до складу колег||

{уц|всько| районно| державно! адм1н|страц||>, в!А 29.0|.2020 ]\ъ 29

<|{ро внесення зм|н до окладу колег|] {уц|всько| районно| дерясавно|
адм!н|страц|о>, в\д 23.04.2020 ]\ъ 1 1 1 .|{ро внесення зм1н до складу колег1|
т{уц|всько| районно| дер}кавно| адм|н|страц||>, в|д 05.08.2020 ш 21,4

<|{ро внесення зм|н до складу колег|| т{уц|всько| районно| дер>кавно|

лъ 3оъ



2

адм|н|страц|| )(арк!всько| област1>>, в|д 15.09.2020 ]\ъ 270 <|{ро внесення зм1н

до складу колег|| 9уц|воько| районно| дер)кавно| адм|н|страц|| !,арк|всько|
област|>>, в|д м з0.12.2020 ]\гр з72 *|{ро внесення зм|н до складу колег||
9уц{всько| районно| державно| адм|н|страц|| )(арк|всько| област|>>,

втд |4.04.202| ]ю 74 *|{ро внесення зм1н до складу колег!| т{уц|всько| районно|
дер)кавно! адм|н|страц|| [арк|всько| област|>>, в|д 2з.04.2021 ]\ъ 81

*|{ро внесення зм|н до складу колег|] 9уц|всько| районно| деря<авно|
адм|н|страц|| )(арк|всько| област|>>, в|д 18.06.2021' ]\гр 154 <|{ро внесення зм!н

до складу колег|| 9уц|всько| районно| дер)кавно| адм|н|страц|| {арк|всько|
област|>>, в|д 0з.08.2021 м 21'\ <|1ро внесення зм|н до складу колег||

9уц|всько| районно| дерхсавно| адм|н1страц!| [арк|всько] област|>>.

| олова районно[ дернсавно[
адм!н!страц1[ [гор волков



волков
1гор Анатол|йович

козл1т1н
1{остянтин Болодимирович

оксвнь
1{ирило 1горовии

гуБАРвв
Болодимир Флександрович

омвльчвнко
]етяна Флександр|вна

володько
1рина Басил|вна

кАчАловА
1етяна [еннад|]вна

л1тв1новА
Фксана €ерг!|вна

(ер!вник апарату районно|
дер2!(авно! адм1н!страц1|

Фксана €еменова 22 494

3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови

районно| дерх{авно? адм|н|страц||

голова 9угу|всько| районно| дерхсавно1
адм1н|страц1?, голова колег|]

пертпий заступник голови районно| дер>кавно|
адм|н!сщац|?

заступник голови районно? дер>кавно|
адм|н|страц1|

заступник голови районно| державно|
адм|н|страц||

кер|вник апар ату районно! дерх{авно{ адм|н| страц1|

нач€ш1ьник в1дд1лу я{итлово-комунального
господаротва' буА|вништва та |нфраструктури

районно| дер)кавно| адшт|н|страц||

нач€ш1ьник в1дд1лу економ|ки та агропромислового
комплексу районно| деря<авно| адм1н|страц||

нача.]1ьник в!дд|лу ф|нанс|в районно| дерхсавно|
адм|н|страц||

начш1ьник управл|ння

юм,,
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склАд
кол ег!! 9уц|всь ко[ ра йонно! деря(а вно! ад м! н 1стра ц!|

)0рк|всЁко! област!

лися|{ськ|/шт
Флександр €ерг:йовин населення районно1 дерх<авно1 адмтнтстрац:!

соц|ального захисту
!

[етяна омшльчшнко


