
чугу|вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н|стРАц|я
хАРк!всько1 оБлАст!

Ро3поРядх{шння
.]\гр 10Ё

11ро затвердя{ення нового складу
ком|с1[ з питань захисту прав
дйтини {угу[всько[ районно|
дер)кавно| адпл!н|страц||

(ерутонись статтями 6, 22, 2з,39 3акону 9кра!ни <|{ро м|сцев| деря<авн!
адм|н|страц||>>, 3аконом !кра?ни .|{ро органи | слркби у справах д|тей та
спец|альн| установи для д|тей>> (|з зм|нами), пунктами 6,7 [ипового поло)кення
про ком|с|то з питань захисту прав диту|ни, затвердх(еного постановото 1{аб|нету
1!1|н|стр|в }кра{ни втд 24.09.2008 ш 866 (|з зм|нами), розпорядженням голови

районно| дерх{авно| адм1н|страц!| в|д |2.04.2019 .]\гч 97 <|[р' затвердження

дерх(авно| адм|н|страц||>, з метото сприяння забезпеченн}о реал|зац|| прав
дитини на >киття) охорону здоров'я, осв|ту, соц|альний захист' с|мейне
виховання та всеб|чний розвиток, у зв'я3ку |з кадровими зм|нами:

1. 3атверАити новий склад ком|с|| з питань захисту прав дитини
9угувсько| районно| державно] адм1н|страц|| (додасться).

2. Бизнати таким, що втратило чинн|сть, розпорядження голови районно!
державно| адм|н|страц|| в1д 06.05 .2021]\ъ 100 к|{ро затверд}кення нового складу
ком|с|? з питань захисту прав дитини {уфвсько| районно| державно!
адм|н|страц|?>.

|олова районно! держсавно[
адм!н|страц|| волков
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склАд
ком|с!| з питань 3ахисту прав д1\тини

9угу[всько| р айонно[ дер)ка вно| адшп!н!стра ц!!

зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно| дер}кавно| адм|н1ощац||

голова раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11,
голова ком|о1|

3аступник голови районно| деря<авно|
адм|н|страц||, засцпник голови ком|с||

нач€}пьник в|дд|лу соц|ального захисту
д|тей, як| перебуватоть у складних
х{иттевих обставинах, та адм|н|струванн'{
бази даних слухсби у справах д|тей
районно| дер)кавно| адм|н|страц||, секретар
ком|с|?

волков
1гор Анатол]йович

гуБАРвв
Б олодимир Флекоандрович

мАсловА
Ангел|на Б|ктор1вна

Альх1мови11
Флена Анатол|]вна

[|исянськ\,ш1
Флександр €ерг|йовин

РяБ1н1нА
1нна 1!1икола]вна

скушчвнко
1ван }Фр|йович

{,арк|всько|

правового забезпечення
дер}кавно| адм1н|страц1|

нач€штьник слу;кби у справах д|тей районгто|
дер)кавно] адм!н|страц||
област|

начальник в1дд1лу
аларату районно|

начальник управл|ння соц|ального захисц
населення районно| дерт<авно|
адм|н|страц||

головний спец|ал|ст в1дд!лу осв|ти,
охорони здоров'я, культури' сгторц
районно? державно| адм|н|страц||



тРоФимовА
Р|мма Басил1вна

ФвдоРвнко
Ёатал|я Б|ктор|вна

чвРвповськА
Р1арина Болодимир1вна

чигРтнов
Флександр }Фр|йовин

2

л|кар загально? практики - с|мейний л|кар
1{омунального п|дприсмства <9угувський
раионну1и центр первинно1
медико-сан|тарно[ допомоги)> 9угу|всько|

районно|
(за згодото)

ради )(арк1всько| област|

начальник в|дд!лу соц|ального захисц
д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених
батьк|вського п|клування, ро3витц
с]мейних ф'р' виховання та фор'
виховання, наблшкених до с|мейних,
слух<би у справах д1тей районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

начальник в1дд|лу дерх{авно| рессщац1|
акт|в цив|льного стану по м|сту 9угусву,

Ёачальник служби у
районно| дер>кавно}

справах д1тей
адм|н|страц||

9угу|вському та |{ечен|зькому районах
€х|дного м|х<рег|он€ш1ьного управл!ння
Р1|н|стерства тостиц|| (м.
(за згодото)

!,арк|в)

начальник сектору }овена.]1ьно1 превенц11
в!дд|лу превенц|| 9угу|вського районного
управл|ння пол|ц1| [оловного управл|ння
Ё{ац|онально] пол|ц|] в )(арк|вськ|й област|
(за згодото)

Флена Альх1мови11


