
чугу[вськА РАйоннА
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Р 02'*Рш{ 9угу|в м 9'187 г;т- с

11ро нагород)|(ення в!дзнаками
9уц!всько[ районно[ дерлсавно[
адм1н!страц1| та 9угу|всько! районно[
Ради

Б|дпов|дно до р|тпення 9угу!всько! районно| Ради в|д 11.01 .2002
<|{ро в|дзнаки районно| ради та районно| дер>кавно| адм|н|страц||> (з! зм|нами),
врахову!очи р|тшення ком|с|| з питань нагородх{ення районно| дер>кавно|

адм|н|сщац|] та районно| Ради (протокол в|д 02.|2.2о2! !'{э22), за багатор|нну
сумл|нну прац}о, високий р|вень профес|йно] майстерност|, вагомий внесок у
розвиток територ|€ш1ьних щомад району, активну д|яльн|сть щодо розв'язання
проблем м|сцевого значення та з нагоди Аня м|сцевого самоврядування
нагородити |!очесно}о щамотото т{угувсько| районно| дер>кавно? адм|н|страц||

та 9угувсько| районЁо| ради:

головного спец1ал1ста заг€|-г|ьного

виконавчого апарату 9угу|всько|

ради;

чугу!вськА РАйоннА

Адольф
[нну Флександр|вну

Березовську
Ёелто Болодимир|вну

Бурменка
Анатол|я Болодимировича

Бутка
Флександра Болодимировича

старосту Бовчансько! м|сько!
9угу!вського району )(арк|всько| област|;

керу}очого справами (секретаря) виконавчого
ком|тету €таросалт|всько| селищно\ ради
9угувського району )(арк|всько| област|;

старосту €лобо>кансько| селищно1 ради
{угу|вського раиону )(арк|всько| област|,

раионно1

Ради

голову пост|йно| ком|с|] 9угу|всько| районно|
ради;

головного спец|ал!ста, уповнова)кену особу з

питань запоб!ган\;я та виявлення корупц!| у
виконавчому аларатт т{угу|всько| районно|
ради;



Болоцкову
Балентину Р1ихайл|вну

[оловченко
Фльгу Флекс||вну

|узееву
Ё{атал|то Флександр|вну

1{атасонову
.|{тодмилу йикола!вну

|(овтун
[нессу 1Фр||вну

(олобову
1етяну }Фр||вну

1{узнсцову
}{ад1то [митр|вну

|{уриленка
Б |тал|я Б а_гт ер |йо вича

1{уткова
|[етра Болодимировича

\исака
|(остянтина 1вановича

)1ободенка
€ерг|я Басильовича

|[илипенко_
Флену Анатол!|вну

2

радника {угувського м|ського голови з
питань децентр€1л|зац||;

нач€ш1ьника заг€!г1ьного в|дд|лу &1алин|всько]
се'1ищно1 ради {угу|вського району
)0рк|всько| област|;

начальника в|дд|лу бухгалтерського обл|ку та
зв|тност|, головного бухгалтера
Ёовопокровсько| селищно1 ради 9уц!вського
району {арк|всько| област|;

нач€ш1ьника в|дд|лу бухга-гттерського обл|ку та
зв|тност| аларату Бовчансько| м|сько| ради
9угувського району [арк|всько| област|;

голову пост|йно| ком|с|| 9угу|всько| районно?
ради;

спец|ал|ста 1-] категор|| в|дд|лу економ|чного

розвитку, 1(омунально| та |нвестиц|йно|

д|яльност| €лобо>кансько| селищно\ ради
9угу|вського району )(арк|всько| област|;

|нспектора заг€ш1ьного в|дд|лу виконавчого
ком|тету 9каловсько| селищно1 ради
9угу|вського району {арк|всько? област!;

_ депутата {угу|всько| районно| ради;

- секретаря 3м||всько| м|сько| Ради
9угувського району [арк|всько| област|;

- пер1шого заступника м|ського голови
3м|!всько| м!сько| Ради 9угу!вського району
)(арк|всько] област!, голову пост|йно| ком|с!|
9угу!всько[ районно| ради;

- депутата 9угу!.всько| районно| ради;

- заступника м|ського голови з питань

д|яльност| виконавчих орган|в 3м||всько!
м|сько| Ради 9угу|вського району !,арк!воько!
област|;



|{|лат
Флену йикола|вну

€лаб|нську
Флену €ерг||вну

€енченко
1етяну 1ван|вну

€околенко
.[!тобов .[[еон|д|вну

1|мофееву
[етяну Болодимир|вну

1рутшк|ну
Ёатал|то Балер|!вну

1ун|ка
Анатол|я Басильовича

9ернявського
(остянтина Флександровича

1[шт|мова
Флега Анатол|йовича

1[-1ведова

ФлександраБадимовича

1|[матько
[{ад|то Басил|вну

111трикун

-
-)

нач€|льника в|дд|лу 1-{ентр надання
адм|н|стративних послуг (лобо>кансько|

селищно| ради 9угу|вського раиону
)(арк|всько| област|;

- Ёовопокровського селищного голову;

- депутата 9угу|всько| районно| ради;

виконавчого а||арату 9угу?всько| районно|
ради;

заступника м|ського голови з питань
д]яльност| виконавчих орган|в 3м|]всько?
м!сько] ради т{угу!вського району [арк|всько|
област|, голову пост!йно| ком|с1] 9угу!всько|

районно| ради;

нач€ш1ьника в|дд|лу бухгалтерського обл|ку та
зв|тност| - головного бухг€|"лтера |{ечен|зько|
селищно\ ради т{угу!вського району
{арк1всько| област|;

комерц|йного директора тов (доРстРой
монтАж (йБ>;

_ секретаря {каловсько] селищно\ ради
9угу!вського району )(арк|всько| област!;

_ керуточого справами виконавчого а[|Фату
9угу|всько| районно| ради, голову пост|йно?
ком|с|| 9угу!всько| районно| ради;

_ депутата 9угу|всько| районно1 ради;

старосту |{ечен|зько| селищно\ радп
9угувського району [арк|всько| област|;

_ заступника селищного голови з питань

д|яльност| виконавчих орган|в
€таросалт!всько| селищно| ради 9угувського
району !арк|всько! област1;

.}1тодмилу 1ван!вну



|!ерб|ну
Андр1я Болодимировича

4

заступника селищного голови з питань
д|яльност| виконавчих орган|в йалин|всько|
селищно| ради т{угувського району
)(арк|всько] обпастт.
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